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Dorpsraadleden: Gert-Jan van Riet (voorzitter)   Gasten:   
Jan Paauwe (secretaris en penningmeester)     
Leo Marijs, Wieni Uitman 
Hans van Vliet, Patrick Platschorre 
 

 
De samenstelling en functieverdeling van de dorpsraad: 
 
Gert-Jan van Riet – voorzitter;  
Jan Paauwe – secretaris-penningmeester;  
Wieni Uitman  en Leo Marijs – algemeen ondersteunend 
Hans van Vliet en Patrick Platschorre – algemeen ondersteunend 
 
Vergaderingen 2020: 
 
In verband met de door de regering ingestelde maatregelen naar aanleiding van het Corona virus zijn 
de vergaderingen in 2020 aangepast. Zo is de jaarvergadering vervallen. Toch hebben we als 
dorpsraad nog 4x een reguliere vergadering kunnen beleggen nl. op 29 januari, 17 juni, 9 september 
en 11 november. 
 
Tijdens de vergadering op 17 juni is door Zeeuwind, Marko Sas en Marjan Brandes, een toelichting 
gegeven op het vervangen van de 10 huidige windmolens in de Willem Anna Polder door 4 nieuwe 
windmolens.  
 
Financieel 
Doordat dit jaar i.v.m. de Corona maatregelen minder vergaderingen zijn gehouden en de 
jaarvergadering niet is doorgegaan, zijn er minder kosten gemaakt. We hebben dit jaar kunnen 
afsluiten met een financieel positief resultaat van € 549,00 
 
 Zaken die met regelmaat op de agenda stonden waren: 
   
 Borsele 2030 

Vanuit de bevolking zullen werkgroepen gevormd moeten worden die de diverse onderwerpen 
beet zullen pakken. Onderwerpen kunnen zijn: verkeer, duurzaamheid, dorpsvernieuwing, 
openbaar groen, zorg voor elkaar. De geplande eerste bijeenkomst van 8 april is i.v.m. Corona 
geannuleerd. Het onderdeel  “energieneutrale dorpen” zal hierin t.z.t. worden opgenomen. De 
dorpsraad ’s-Gravenpolder wordt hierin geen kartrekker. Initiatieven moeten vanuit de bevolking 
komen. 

 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP) en verkeersveiligheid:  
o Parkeeroverlast in de ’s-Gravenstraat: om dit  aan te pakken is er een werkgroep in het 

leven geroepen bestaande uit leden van de OVS, dorpsraad, bewoners en de gemeente. 
Deze werkgroep zal e.e.a. gaan uitwerken.  

o De kruising Baarlandsezandweg/Bernhardweg wordt vervangen door een rotonde; 
oversteekplaats fietsers komt een 10-tal meters verderop op de Baarlandsezandweg. De 
aansluiting van het bedrijventerrein ter hoogte van het spoor wordt afgesloten en alleen 
nog open bij calamiteiten. In een latere fase wordt de kruising 
Langeweegje/Baarlandsezandweg en Schoorkenszandweg/Baarlandsezandweg veiliger 
gemaakt 

 Klimaatadaptatie en wateroverlast. 
Enkele knelpunten zijn inmiddels aangepakt zoals Schuitweg/Fortrapastraat en Prunusstraat. Het 
knelpunt ’s-Gravenstraat moet nog worden aangepakt en zal waarschijnlijk worden gecombineerd 
met de aanpak van de parkeerproblematiek in de ’s-Gravenstraat. 
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 Windmolens WAP:  
Met Zeeuwind is overleg geweest over het vervangen van de 10 windmolens in de WAP en de 2 
bij Schore. De 10 zullen worden vervangen door 4, de 2 bij Schore door 2 en er komen er 2 bij 
tussen Gresnigt en het jeugdhonk. De huidige tiphoogte is 96m en van de nieuwe wordt dit 180m. 
Vanuit het windfonds zal € 0,50 per MWh worden uitgekeerd aan de omliggende dorpen. Dit komt 
voor de 4 windmolens bij ’s-Gravenpolder op ca. € 25.000,00 per jaar. Als dorpsraad vinden we 
dat dit geld geoormerkt moet worden. 

 4/5 mei Herdenking.  
Het voornemen was dit jaar voor het eerst een dodenherdenking te houden in ’s-Gravenpolder. 
Het programma was gereed, echter kon dit i.v.m. Corona niet doorgaan. Inmiddels zijn we ook in 
een vergevorderd stadium met de plannen voor een herdenkingsmonument. Het ontwerp is 
gereed. De locatie zal bij het dorpshuis zijn. Het financiële plaatje zal nog dichtgetimmerd moeten 
worden.  

 Bezuinigingen Gemeente Borsele 
We werden verrast met een brief van de gemeente dat door tekorten in het sociaal domein (WMO 
en Jeugdzorg) de gemeente in 2021 en 2022 jaarlijks € 450.000,00 moet bezuinigen. Hierdoor 
heeft de gemeente het plan om de bibliotheek te sluiten en het Vrijwilligershuis te verplaatsen 
naar Heinkenszand. Naar aanleiding hiervan hebben we een enquête uitgezet en is er door een 
bewoner een handtekeningenlijst gemaakt. De resultaten hiervan zijn overhandigd aan de 
burgemeester die dit meeneemt in de besluitvorming. Inmiddels heeft de gemeente besloten eerst 
een integraal kerntakenonderzoek uit te voeren waarna verdere stappen zullen worden genomen 
voor de bezuiniging.  

 Rabo ClubSupport actie. 
We hebben ook dit jaar als Dorpsraad weer meegedaan met de Rabo ClubSupport actie. Deze 
heeft een bedrag opgebracht van € 108,15. We hebben als Dorpsraad dit verhoogd naar € 250,00 
en overgemaakt naar CBS De Rank t.b.v. de herdenking oorlogsslachtoffers. Deze wordt elk jaar 
gehouden met de gezamenlijke scholen o.l.v. Ds Westerneng in de Maartenskerk en bij het 
oorlogsmonument op de begraafplaats. 

 Witte Voetjes Actie. 
In samenwerking met de politie is ook dit jaar weer een zgn. “witte voetjes actie” uitgevoerd. Deze 
heeft plaats gevonden inde Prunusstraat en omgeving. Hierbij wordt gecontroleerd in hoeverre de 
woningen diefstalveilig zijn. Gebleken is dat veel schuurtjes, garages, keukendeuren, fietsen etc. 
niet op slot zijn. Zonder enige moeite kunnen fietsen, gereedschap, autosleutel (en dus auto’s) 
etc. meegenomen worden. De betreffende bewoners zijn hier op geattendeerd. 

 
Dit jaar zijn i.v.m. de maatregelen rondom het Corona virus diverse bijeenkomsten, waar we 
normaliter aan deelnemen, niet doorgegaan.  
 
Samenvatting: 
 
Wij hebben als dorpsraad u graag vertegenwoordigd en actief en/of reactief meegedacht in de diverse 
zaken m.b.t. het dorpsbelang, die op ons afkwamen. We hopen ook het komende jaar u weer te 
vertegenwoordigen en hopelijk zonder Corona beperkende maatregelen. . Bezoek gerust de 
vergaderingen, deze zijn openbaar. Al uw suggesties zijn van harte welkom! 
 
 


