Dorpsraad ‘s-Gravenpolder
Notulen vergadering
28 januari 2016
19.30 uur in het Dorpshuis
___________________________________________________________________________
Dorpsraadleden: Gert-Jan van Riet (wnd voorzitter)
Gasten:
Jan Paauwe (secretaris en wnd penningmeester)
Leo Marijs
Wieni Uitman
Aspirant leden:
__________________________________________________________________________________________
1.

Opening vergadering en vaststelling agenda
Gert-Jan opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Op de agenda moet bij aktie punt 5.9 “Leo” staan
waarna de agnda ongewijzigd wordt vastgesteld.

2.

Mededelingen
Geen mededelingen

3.

Goedkeuring notulen van vorige vergadering 19-11-2015
De notulen van 19-11-2015 worden ongewijzigd goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken
4.1
Diversen van het Vrijwilligershuis, BZZB, Provincie Zeeland (Sloeweg), gem. Borsele (biodiversiteit), R&B Wonen
(Klik) en ZB (E-health)
Ter kennisgeving.
4.2
Activiteitenkalender
Hierop zijn ter info alle vergaderingen vermeld van de dorpsraad, braderiecommite, werkgroep zorgzaam,
verschijnen ’s-Gravenpoldertje, feest- en vakantiedagen etc.
4.3
Borsele beweegt: presentatie en verslag van 18-11-2015; uitnodiging 7-12-2015 in Oostkapelle, nieuwe bijeenkomst
20-1-2016 en 22-1-2016 (sportnota, website, medewerkers) (zie 5.11)
Zie punt 5.11
4.4
Mivabel: uitkomst monitoren WMO voorzieningen (zie 5.12)
Zie punt 5.12
5. Bespreekpunten
5.1
Stand van zaken afslag A58;Westelijke variant; brief van gemeente Goes ontvangen i.v.m. fietspad
Goesestraatweg/’s-Gravenpolderseweg; ; Aktie: Gert-Jan
De gemeente Goes heeft alle gronden voor de extra afslag van de A58 in haar bezit. De gemeente hoopt er nog dit
jaar een begin mee te maken. Eind volgend jaar moeten de eerste auto’s over de afslag rijden. Het waterschap wil het
2-richtingen fietspad aan de noordzijde van de Kloetingseweg vanuit ’s-Heer Abtskerke doortrekken tot de kruising
Goesestraatweg. En het fietspad vanaf dit punt aan de westzijde van de Goesestraatweg en ’s-Gravenpolderseweg
richting Goes verbreden tot tweerichtingen. Fietsers vanuit ’s-Heer Abtskerke hoeven dan niet de Goesestraatweg
over te steken en kunnen bij de kruising Nansebaan/’s-Gravenpolderseweg aan de westzijde bij de verkeerslichten de
Nansebaan oversteken. Hierdoor zou geen fietstunnel nodig zijn; het fietspad aan de oostzijde blijft bestaan.
5.2
Jeugdsoos en samenwerking scholen en dorpsraad: vinger aan de pols houden; Aktie: Gert-Jan
Geen bijzonderheden te melden
5.3
Hoogspanningslijn: stand van zaken; blijven volgen; Aktie: Jan
Tennet heeft op verzoek van hetn Min. Van EZ een quick scan uitgevoerd om na te gaan of de 380kV leiding
bovengronds aangelegd kan worden. Hieruit is naar voren gekomen dat de aanleg bovengronds blijft. De ontwerpbesluiten zullen binnenkort worden gepubliceerd.
5.4
Kunstwerk door Hans de Win: stand van zaken: Aktie Wieni
Er is een bijeenkomst gepland voor 3-2-2016
5.5
Zorgzame Dorpen: stand van zaken vanuit de werkgroep Aktie: Gert-Jan
De besprekingen zijn afgerond. Dd. 5-4-2016 worden de resultaten van de afgelopen maanden besproken.
5.6
Rabobank pinautomaat storingen/plofkraak: stand van zaken; Aktie: Gert-Jan
Is door de Rabobank netjes afgehandeld. Door Huib de Kok is nog wel een email naar de Rabobank gestuurd m.b.t.
de vele storingen. Hierin doet hij ook een verzoek om een reserveautomaat in bijv. de grootste winkel te plaatsen.
5.7
Snelheid verkeer in de bebouwde kom: aanpassingen Populierestraat en Wilgestraat; Aktie: Gert-Jan
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5.8

5.9
5.10
5.11

5.12
5.13

De aanpassingen zijn uitgevoerd. De uitstulping in de Wilestraat heeft echter al problemen opgeleverd. Is zeer slecht
te zien in het donker.
Verzakking Bernhardweg Oost; bijeenkomst 20-1-2016 Aktie: Jan
Tijdens de bijeenkomst op 20 januari zijn zowel door Peter Kamstra als Jan aanvullingen gegeven op de
omleidingsroutes. Dit zou men meenemen.
Bankje Provincialeweg/Ontmoetingskerk (Hr. De Vries): Aktie: Leo
Leo heeft nog geen overleg gehad.met Hr. De Vries
Kruising Baarlandsezandweg richting industrieterrein: Akte: Gert-Jan
De uitstulping staad goed aangegeven. Afgehandeld.
Borsele beweegt/sportdorp ’s-Gravenpolder: Aktie: Gert-Jan
Door de gemeente wordt het nu bij de verenigingen neergelgd. De Jongerenraad toont geen enkele interesse.
Afwachten wat er uit komt.
Mivabel: enquete WMO voorzieningen: Aktie: Gert-Jan
Afwachten.
Afvalbakken: Aktie: Leo
De op de tekening aangegeven afvalbakken zijn goed verspreid over het dorp. Er zouden er nog 2 bij kunnen nl.op de
kruising van het pad achter de Kon. Julianaschool met de Hazelaarstraat en ter hoogte van de Provincialeweg 6A.

6.

Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Door Gert-Jan zal de wegwerkzaamheden op de site worden geplaatst en de foto’s braderie en het ’s-Gravenpoldertje
op google drive.

7.

Volgende vergaderingen: 17 maart; dinsdag 12 april jaarvergadering; 9 juni; 8 september en 17 november

8.

Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit Gert-Jan de vergadering om 21.30 en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng.

Pagina 2 van 2
Dorpsraad notulen vergadering 28-1-2016

