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Verslag jaarvergadering Dorpsraad ’s-Gravenpolder dinsdag 10 april 2012 
 
Aanvang: 20.00 uur in dorpshuis “Ons Dorpsleven”, Poelvoordestraat 3,  
                 zaal open vanaf 19.30 uur 
 
Agenda: 
 
1. Opening & introductie huidige dorpsraadleden: 

Astrid Goedegebure (voorzitter);  Nick Boogert  penningmeester); Anja den Ouden 
(secretariële ondersteuning); Gert-Jan van Riet (algehele ondersteuning); Jan 
Paauwe (secretaris/postadres)  
 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom, met name de nieuwe wethouder Dhr. A. 
Schenk, en stelt het bestuur voor. Helaas is de opkomst vanuit het dorp minimaal. Naast 
de raadsleden Mw. I. Brilleman en Dhr. K. van der Maas en de gasten van de HZ, de 
heren H. de Bruin en D. Fundter, zijn een 5 –tal bewoners aanwezig. 
 
2. Dit jaar herkiesbare en aftredende leden: 

Anja den Ouden treedt na 3 jaar af en is niet herkiesbaar;  
Astrid Goedegebure is aftredend en herkiesbaar.  
 
We zijn op zoek naar nieuwe aspirantleden. U kunt eerst als aspirantlid meedraaien 
om te kijken en dan beslissen om lid  te worden. Gegadigden kunnen zich aanmelden 
bij het bestuur of via email. 

 
Astrid Goedegebure wordt unaniem door de aanwezigen herkozen.  Inmiddels hebben 
zich ook  2 aspirantleden gemeld nl. Dhr. L. Marijs en Dhr. J. Niemantsverdriet. 
 
3. Jaarverslag secretaris en penningmeester 

 
Door de secretaris zijn de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar doorgenomen, 
waaronder 6x vergaderen en een workshop op initiatief van de Hogeschool Zeeland. Zie 
verder het jaarverslag. 
De kascontrolecommissie bestaande uit Arnoud Walhout en Huib de Kok heeft alles 
gecontroleerd en in orde bevonden waarna de penningmeester decharge wordt 
verleend. Voor volgend jaar is Huib de Kok opnieuw beschikbaar voor kascontrole en 
Wim de Wilde meldt zich aan als 2

e
 persoon. 

 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2011 is afgesloten met een klein positief saldo. 
De begroting voor 2012 laat een negatief saldo zien o.a. door de lagere subsidie van de 
Gemeente en de eenmalige kosten voor het opzetten van een website. 
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4. Uitkomst Workshop “(Hoe) kunnen hulpverleners en inwoners van 's-
Gravenpolder elkaar helpen in een noodsituatie?” gehouden d.d. 19-
01-2012 i.s.m. de Hogeschool Zeeland. 

 
Door de heren De Bruin en Fundter wordt een voorlopig verslag gegeven van 
de uitkomst van de workshop. Naast de workshops wordt er ook een 
literatuurstudie gedaan en interviews gehouden.  Het komt er op neer dat men 
hoofdzakelijk 2 zaken wil weten nl. “Ïs het veilig of niet?” en “Kunnen we blijven of 
moeten we vertrekken?”. Cruciaal is ook dat er een vertrouwenspersoon (bijv. de 
Burgemeester) wordt aangesteld en dat deze via een bepaald kanaal de juiste informatie 
verstrekt zoals: “komt de calamiteit onze kant op, moeten we ons zorgen maken, welke 
voorzorgsmaatregelen moeten we nemen, etc”. Tevens wordt door de burgers 
aangegeven dat men zo veel mogelijk gebruik moet maken van bijv. een dorpsraad, 
wijkraad etc. omdat deze de mensen kennen en gebruik kunnen maken van de sociale 
structuren. Kortom: Het is de bedoeling sensitief te regisseren nl. in de “koude fase” 
afspraken maken over voorbereidingenetc. Hier is in de calamiteitenfase geen 
gelegenheid meer voor. Het onderzoek is nog niet afgerond en de heren worden hartelijk 
uitgenodigd om in een latere fase (bijv. de volgende jaarvergadering) het uiteindelijke 
rapport te presenteren. 
 
5. Pauze 

 
6. Inbreng uit de zaal; wat leeft er momenteel in het dorp 

Graag ook uw reactie op de “Overlast van de jeugd”  volgens de gemeente, via de 
media bekendgemaakt (o.a. PZC), met als oplossing de inzet van een 
straathoekwerker.  De Dorpsraad, de Speeltuinvereniging, de Jeugdsoos en de 
Basisscholen hebben recent geen signalen ontvangen en het voor de Dorpsraad dus 
een broodje Aap verhaal lijkt. 

 
Door Gert-Jan van Riet wordt het artikel in de PZC toegelicht en het interview met de 
Burgemeester op Radio Omroep  Zeeland, waarin ’s-Gravenpolder als een crimineel 
dorp wordt afgeschilderd , waar het bijna nodig is de ME in te zetten. Als reactie hierop is 
door de dorpsraad een persbericht aan de gemeente verzonden, waarin onze 
teleurstelling wordt weergegeven dat  de dorpsraad hierin niet geraadpleegd  is en we 
ook geen signalen hebben ontvangen van overlast. Bij navraag in het dorp blijkt de 
overlast van ca. 2 jaar geleden te zijn, o.a. vernielingen in de speeltuin. We hebben als 
dorpsraad het idee dat men een excuus zoekt om de straatwerker in te zetten. We 
hebben verschillende keren getracht met de wethouder Mw. Miermans in contact te 
komen en haar ook uitgenodigd voor de jaarvergadering om een toelichtiong  te geven. 
Helaas is e.e.a. tot op heden niet gelukt doordat zij steeds de boot afhoudt. 
Door de heer K. van der Maas wordt nog wel aangegeven dat hij gehoord heeft (niet zelf 
geconstateerd) van de volgende overlast: vernieling “te koop” borden, geknal van 
vuurwerk, brommers door paden, vernieling bij De Rank (bij de Rank zelf niet bekend), 
rondslingerende kratten en flessen, vernielingen in de speeltuin, dealen etc. 
Nogmaals hebben we aangegeven z.s.m. met de gemeente in contact te treden om de 
oorzaak te achterhalen. Inmiddels wordt door de straathoekwerker een goede band met 
de jeugd opgebouwd. 
 
 
 
 
 



       Dorpsraad ’s-Gravenpolder 

 

7.  Braderie 2 juni 2012; vooruitblik 
 
Aangegeven dat door de braderiecommissie weer een prachtige braderie op 
poten wordt gezet. De sponsoring loopt trager dan andere jaren en momenteel 
zit er nog een aardig gat in de begroting. Sponsors zijn dus hard nodig. Naast 
de kramen (aanmelding hiervan verloopt goed) is er dit jaar ook weer een 
Zeeuwse trekpaardenkeuring en nieuw is dit jaar oude ambachten en deelname van het 
oorlogsmuseum uit Nieuwdorp met een “static show”. 

 
8.  Rondvraag  
 

- Johan Boogert stelt dat de afvalbakken voor het plastic aan de Middenstraat te 
veel op de hoek staan waardoor een onveilige situatie ontstaat voor het verkeer 
wat de hoek om gaat. Kan er gekeken worden of deze wat verplaatst kunnen 
worden. 

- Adri Walhout geeft aan dat hij graag zou ziendat op de kavel aan he einde van de 
Schuitweg  zorgwoningen gebouwd worden voor cliënten van Psyiënt, zodat ze 
daar kunnen wonen. Hij zal hievoor met de buurtbewoners in gesprek gaan, om 
zo de plannen in een vroeg stadium bekend te maken en draagvlak te creëren. 

 
9.  Sluiting 
 
Met dank aan ieders aanwezigheid en inbreng wordt de vergadering afgesloten om 
22.00 uur, waarna er nog een drankje wordt aangeboden. 


