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__________________________________________________________________________________________ 

Dorpsraadleden: Astrid Goedegebure  Gasten:  Geen 

Jan Paauwe      

Gert-Jan van Riet     

Nick Boogert     

Leo Marijs 

__________________________________________________________________________________________ 

1. Opening vergadering 

Astrid opent de vergadering en heet een ieder welkom. 

2. Vaststelling presentielijst 

Aspirant lid Joost Moeleker is met kennisgeving aanwezig 

Nick Boogert komt met kennisgeving later. 

3. Goedkeuring notulen van vorige vergadering 21-01-2013 

De notulen van de vergadering 21-1-2013 worden ongewijzigd goedgekeurd. 

4. Ingekomen stukken 

4.1 Gem. Borsele: cursusaanbod 2013 

Ter kennisgeving 

4.2 Gem. Borsele: Ontwerp bestemmingsplan “Kern ’s-Gravenpolder” inzage 7-2 tot 20-3 en op 

www.ruimtelijkeplannen.nl 

Ter kennisgeving 

4.3 R&B Wonen: visitatierapport op www.renbwonen.nl 

Ter kennisgeving 

4.4 ZVKK: uitnodiging netwerkbijeenkomst 19-2-2013  “Toekomstprofiel ’s-Heer Abtskerke” 

Ter kennisgeving; door dorpsraad ’s-Gravenpolder niet bezocht. 

4.5 Klaverblad Zeeland: uitnodiging netwerkbijeenkomst 12-3-2013 te Goes “Mantelzorg” 

Ter kennisgeving; zal door dorpsraad ’s-Gravenpolder niet bezocht worden 

4.6 Van Velzen: herinnering factuur 126516 dd. 27-11-2012 

Is inmiddels betaald 

4.7 Nick en Wietske: trouwkaart 22-3-2013 

Dorpsraad ’s-Gravenpolder zal aanwezig zijn op receptie en deels in de kerk 

4.8 CDA Borsele: Oproep actie tegen 100 min scholen via cdaborsele@zeelandnet.nl of  www.cdaborsele.nl 

Gert-Jan zal namens ’s-Gravenpolder een email sturen 

4.9 Scoop: uitnodiging Studium generale 21-2-2013 lezing “Het Deltaprogramma 2013 en de kansen voor 

Zeeland” in de aula Zeeuwse Bibliotheek. 

Ter kennisgeving; door dorpsraad ’s-Gravenpolder niet bezocht. 

4.10 ZMF: uitnodiging bijeenkomst “Duurzame energie in bedrijf: van idee tot realisatie” 11-3-2013 in 

stadskantoor Goes 

Ter kennisgeving; zal door dorpsraad ’s-Gravenpolder niet bezocht worden 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.renbwonen.nl/
mailto:cdaborsele@zeelandnet.nl
http://www.cdaborsele.nl/
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5. Openstaande punten 

5.1 Stand van zaken aanpassing structuur Dorpsraad  Braderie comité (juridische aansprakelijkheid 

ontvlechten) per 1-1-2013 braderie comité niet meer onder de dorpsraad; stemming ledenvergadering 

ondernemersvereniging..Aktie: Nick en Gert-Jan) 

Nog geen stichting opgericht; wacht op ledenvergadering 

5.2 Korting subsidieverlening: bezwaarbrief opstellen Aktie Nick,  

Brief is verstuurd; reactie gemeente afwachten 

5.3 Website, stand van zaken; lijst te informeren instanties en aanpassen verslaglegging (Nick en Gert-Jan) 

Verslagen van 2012 en 2013 als word naar Gert-Jan mailen (Aktie: Jan);, Gert-Jan past deze eventueel 

aan voor plaatsing op de website. 

5.4 Groen idee bermen/verbreding fietspaden N669 (Goesestraatweg) Verslag bezoek van provincie en 

gemeente, zie email28-11-2012, afwachten: Aktie: Astrid 

Nog geen reactie ontvangen; afwachten 

5.5 Reactie van R&B wonen m.b.t. parkeeroverlast De Zwake; email van R&B en reactie Martijn Priem 

(gemeente); afwachten Aktie: Astrid 

Overlast is nog steeds aanwezig; eventueel herinnering sturen 

5.6 JOP; overleg diverse partijen dd. 19-3-2013 (Gert-Jan) 

Resultaat overleg afwachten. 

5.7 Stand van zaken afslag A58;Westelijke variant;  afwachten ivm bezuiniging Rijk; geld v.d. Provincie? 

(Nick) 
Onderhandelingen provincie en rijk lopen nog; afwachten. 

5.8 Parkeerplaats Emte; klacht Hr. De Jonge (Goesestraatweg); reactie is verzonden; doorverwijzing naar de 

gemeente en de betreffende winkeliers (Jan); 1-richtingsverkeer Egelantierstraat: Aktie: Astrid  

Astrid zal nog reactie richting gemeente geven over 1-richtingsverkeer. Aktie Astrid 

5.9 Eind rapportage HZ: planning data januari 2013; Flood Aware 31/1 en 1/2 :Aktie: Gert-Jan 

Op Flood-Aware waren veel standhouders aanwezig alsmede de HZ, zendamateurs ets. Overheid moet 

aangeven tot hoeverre zij iets doen en wat de burger moet doen. Zendamateurs zijn een belangrijke 

schakel in het geheel. Eindrapportage HZ komt nog. 

5.10 Gem. verkeers- en vervoersplan Borsele; presentatie 14-2-2013 Aktie: Nick 

Nick is niet geweest; zijn geen dorpsspecifieke zaken; aansluiting A58 loopt nog; okt. 2013 komt 

definitieve versie. 

5.11 Verwerking gegevens KvK: formulieren zijn ingestuurd Aktie Nick 

Is afgehandeld. 

5.12 Vertoning filmopnames Beelaerts van Blokland uitnodiging voorvertoning dorpsraad dd. 4-3-2013: 

Aktie: Nick 
I.v.m. ontbreken reactie nogmaals uitnodiging versturen: Aktie: Jan 

5.13 Connexxion OV: buurtbus ervaringen Kees Verburg en reactie richting provincie: Aktie: Gert-Jan  

I.v.m. veel onduidelijkheden heeft de dorpsraad Oudelande een mail rondgestuurd. Ook de dorpsraad ’s-

Gravenpolder zal, i.v.m. de vreemde gang van zaken een mail versturen naar de gemeente Borsele, Jan 

Zandee, Ad Schenk en de dorpsraden gemeente Borsele: Aktie Gert-Jan 

Naar de heer De Bel van Connexion zal een email verstuurd worden n.a.v. de reactie van de gemeente en 

het ontvangen rapport en tevens zal de uitnodiging voor de jaarvergadering worden geannuleerd totdat 

er meer duidelijkheid is: Aktie Astrid. 

5.14 Jeugdnota: definitieve nota? 

Nog geen definitieve nota ontvangen 
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5.15 Sponsorbrief braderie: email Gert-Jan 

Sponsorbedrag door de Dorpsraad zal worden overgemaakt (€ 250,00) Aktie Nick 

5.16 Rabobank: bonnetjes na het pinnen: email  Nick 

De reden dat er geen bonnetjes uitkomen is milieuvervuiling; vraag zal op de jaarvergadering nogmaals 

worden gesteld  

5.17 Strooibeleid: email Nick 

Aan de gemeente zal per email gevraagd worden of de gemeente werkplaats als centraal punt ingericht 

kan worden voor het uitreiken van strooizout aan de bewoners. Aktie Nick 

5.18 Agenda jaarvergadering 16-4-2013 

Nick Boogert en Jan Paauwe zijn aftredend en herkiesbaar; Leo Marijs is verkiesbaar; stembriefjes 

maken: Aktie Nick 

Kascommissie bestaat uit Wim de Wilde en Huib de Kok; nieuw lid vragen i.p.v. Huib en Wim vragen 

voor de 2
e
 keer. 

Jaarverslag opstellen: Aktie Astrid 

Verspreiding agenda en jaarverslag; navragen bij Adri Walhout incl. drukken: Aktie Gert-Jan 

Navragen bij de slager; Aktie Nick 

Onderwerpen op de agenda: verkiezing, financiën, Edwin Koops (wijkagent), Rabobank, Ad Schenk 

(gemeente), wat leeft er in het dorp, loskoppeling braderie van de dorpsraad, HZ uitnodigen, dorpsfilm. 

Opstellen agenda: Aktie Jan 

6. Wat verder ter tafel komt 

- PvdA pleit voor Koningslinde 

- Toekomstprofiel ’s-Heer-Abtskerke 

- WMO raad i.v.m. leegstand gebouwen in de dorpen en buitengebied: ter kennisgeving 

- Vergoeding werd in nov 2011 vastgesteld op € 12,50 per persoon per vergadering; is in 2012 niet 

gehanteerd en zal met ingang van 1-1-2013 worden gehanteerd. 

7. Rondvraag 

I.v.m de jaarvergadering zal nogmaals getracht worden de heer Beelaerts van Blokland te bereiken voor 

het vertonen van de film (Aktie Jan) en bij de gemeente zal een copie van de dorpsfilm worden opgevraagd 

(Aktie Nick) 

8. Volgende vergaderingen: 16 april (jaarvergadering) 3 juni, 9 september en 18 november 

9. Sluiting vergadering 

Niets meer aan de orde zijnde sluit Astrid de vergadering om 22.15. 

 


