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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 2021: 
 
In verband met de door de regering ingestelde maatregelen naar aanleiding van het nog steeds 
rondgaande Corona virus zijn de vergaderingen ook in 2021 aangepast. Zo is de jaarvergadering 
vervallen. Toch hebben we als dorpsraad nog 3x een reguliere vergadering kunnen beleggen nl. op 30 
juni, 22 september en 10 november. 
 
De vergadering op 10 november werd ook bezocht door Marga v.d. Plasse (dorpswethouder), Peter 
van ’t Westeinde (fractievoorzitter CDA), de raadsleden Ton Oosthoek (CDA) en Laura Stroosnijder 
(PvdA) en Berry Kooiker.  
 
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 € 410,00 
 
 Zaken die met regelmaat op de agenda stonden waren: 
   
 Toekomst Borsele 

Als dorpsraad hebben we aangezeten bij de gemeente aan de dialoogtafel “Toekomstvisie”. Dit in 
het kader van de bezuinigingen en wat voor gemeente willen we zijn in de toekomst. Hierbij zijn 
onderwerpen aan de orde gekomen zoals: open houden bibliotheek, verkeersveiligheid, openbaar 
vervoer, energieneutraal, wonen etc. De bedoeling is ook dat inwoners meer betrokken worden bij 
de woon- en leefomgeving. Dit vertaalt zich onder meer in het Right to Challenge. Het recht van 
inwoners om de overheid uit te dagen door bestaande publieke taken of voorzieningen over te 
nemen met meer maatschappelijk draagvlak en zelf uit te voeren. 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. Als 
dorpsraad hebben we nog gepleit voor bijv. een fietstunneltje onder de 
Baarlandsezandweg; dit is kostentechnisch echter niet haalbaar gebleken. 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:  
Regelmatig is contact geweest met Zeeuwind over het vervangen van de windmolens. Voor het 
vervangen van de 10 bestaande windmolens (tiphoogte 96 m) in de Willem Anna Polder door 4 
nieuwe met een tiphoogte van 180m zijn eind 2020 door de gemeente Kapelle de 
omgevingsvergunning, watervergunning en ontheffing wet natuurbescherming verleend. Planning 
is dat begin 2023 de bestaande windmolens gedemonteerd worden en aansluitend de bouw van 
de civiele en elektrische infrastructuur zal plaats vinden. Hierna komen de windturbines en zullen 
deze eind 2023 in bedrijf worden genomen. Vanuit het windfonds zal € 0,50 per MWh worden 
uitgekeerd aan de omliggende dorpen. Dit komt voor de 4 windmolens op ca. 1km vanaf ’s-
Gravenpolder, afhankelijk van de jaarproductie, op ca. € 20 - 25.000,00 per jaar. Als dorpsraad 
vinden we dat dit geld vanuit de gemeente Borsele geoormerkt moet worden voor ’s-
Gravenpolder. 

 4/5 mei Herdenking.  
Het voornemen was om na het niet doorgaan in 2020 nu in 2021 een dodenherdenking te houden 
in ’s-Gravenpolder. Het programma was gereed, echter kon dit i.v.m. Corona wederom 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 
In het kader van bezuinigingen bij de gemeente Borsele zal het Vrijwilligershuis in ’s-
Gravenpolder m.i.v. 1-1-2022 worden gesloten. De bedoeling is wel dat de bibliotheek geopend 
blijft echter hiervoor zal door de Bibliotheek Oosterschelde € 100.000,00 bezuinigd moeten 
worden over de vestigingen. Er zal ook nagedacht moeten worden over de invulling van het 
vrijwilligershuis en het dorpshuis. Gezien het minimale gebruik van het dorpshuis is het 
momenteel niet rendabel.  

 Rabo ClubSupport actie. 
We hebben ook in 2021 als Dorpsraad weer meegedaan met de Rabo ClubSupport actie. Deze 
heeft een bedrag opgebracht van € 246,24. We hebben als Dorpsraad dit verhoogd naar € 500,00 
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. 

 
Ook in 2021 zijn i.v.m. de maatregelen rondom het Corona virus diverse bijeenkomsten, waar we 
normaliter aan deelnemen, niet doorgegaan zoals bij de Gemeente, EPZ etc. 
 
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! 
 
 


