Dorpsraad ‘s-Gravenpolder
Notulen vergadering
16 november 2016
19.30 uur in het Dorpshuis
___________________________________________________________________________
Dorpsraadleden: Gert-Jan van Riet (voorzitter)
Gasten: Rob Pieterse (R&B Wonen)
Jan Paauwe (secretaris en penningmeester)
Leo Marijs
Wieni Uitman
Aspirant leden:
__________________________________________________________________________________________
1.

Opening vergadering en vaststelling agenda
Gert-Jan opent de vergadering, heet allen hartelijk welkom en met name de heer Rob Pieterse van R&B Wonen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld waarbij onder punt 2 Rob Pieterse enkele zaken zal toelichten.

2.

Mededelingen
Rob Pieterse licht stand van zaken toe m.b.t. (ver)nieuwbouw woningen in ’s-Gravenpolder
De laatste woningen aan de schoolstraat worden 24-11 opgeleverd
Aan de Bosseweide worden 4 woningen gesloopt en nieuw gebouwd
In Oostgaarde worden 5 starterswoningen gebouwd; oplevering 2017
In Oostgaarde komen nog 2 onder 1 kap woningen en is er nog bouwgrond beschikbaar voor particulieren
R&B Wonen gaat inzetten op levensloopbestendig bouwen
R&B Wonen is niet van plan een hoop geld (raming € 100.000,00) te steken in een lift aan de achterzijde van de
Zwake

3.

Goedkeuring notulen van vorige vergadering 7-9-2016
De notulen van 7 september 2016 worden ongewijzigd goedgekeurd met dank aan de notulist.

4. Ingekomen stukken
4.1
Diversen van het Vrijwilligershuis, Provincie Zeeland (Sloeweg), Gem. Borsele (leefstijlcoach, herbestraten
Prunusstraat); ZB (nieuwsbrief), BBV (50.000e passagier)
Ter kennisname
4.2
Gem. Borsele: uitnodiging ondertekening intentieverklaring actieplan “Wonen, zorg & Welzijn” Beter (T)Huis in
borsele dd. 6-10-2016. Zie ook punt 5.5
4.3
Gem. Borsele: kennisgeving voorontwerp omgevingsplan “ Buitengebied Borsele 2017”
Is niet ingezien; vrij ingewikkeld om op internet te bekijken; ter kennisname
4.4
Gem. Borsele: Beoordelingscommissie kunstwerk – Zie ook punt 5.4
4.5
EPZ: jaarlijkse bijeenkomst dorpsraden dd. 22-11-2016 om 17.00 h.
Zal door Gert-Jan en Leo worden bezocht.
4.6
Ad Schenk: bijpraten dd. 16-11-2016 van 16.00 - 17.00 h
De situatie rondom het project AZC besproken en met name de irritatie die was ontstaan. Was open en verhelderend
gesprek.
4.7
Gem. Borsele: toekenning subsidie beweegtuin ’s-Gravenpolder. Zie ook punt 5.7
4.8
Prov. Zeeland/HZ: uitnodiging event “Werk aan de Winkel” dd. 22-11-2016 van 16.30 – 20.00 h.
Ter kennisname
4.9
Ad Karelse: voetjesactie dd. 28-10-2016 van 19.00 – 21.00 h.
Veel niet afgesloten auto’s geconstateerd. Komt artikel in ’s-Gravenpoldertje.
4.10 Geboortekaartje van Lisa, dochter van Nick en Wietske Boogert.
5. Bespreekpunten
5.1
Stand van zaken afslag A58; Aktie: Gert-Jan
Gemeente Goes heeft 14 november een inloopbijeenkomst gehouden.Voorbereidingen zijn in volle gang. Eind 2017
moet de afslag in gebruik zijn. Het 2-richtingen fietspad aan de westzijde van de Goesestraatweg tussen de
Kloetingseweg en de Nansebaan is al gereed. Op de Nansebaan komt een zgn. kluif met 2 rotondes.
5.2
Jeugdsoos en samenwerking scholen en dorpsraad: Aktie: Gert-Jan
Geen bijzonderheden; vinger aan de pols houden.
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5.3

5.4

5.5

5.6
5.7

5.8
5.9

5.10

5.11

5.12
5.13

380kV Hoogspanningslijn: Aktie: Jan
Besluiten liggen van 2-12-2016 tot 13-1-2017 ter inzage. Belangstellenden die een zienswijze hebben ingediend op de
ontwerpbesluiten kunnen een beroep instellen. Er komen 107 st. wintrackmasten tussen Borssele en Rilland te staan
varierend in hoogte tussen de 63 en 100 meter voor 48km 380kV leiding. Er zullen 131 vakwerkmasten verdwijnen
voor 21km 150kV leiding tussen Willem-Anna-Polder en Rilland en 21 km 380kV leiding in de Zak van ZuidBeveland. Er wordt nog onderzocht of een deel van de bestaande 380kV verbinding bij Krabbendijke ondergronds
(verkabeld) kan worden.
Kunstwerk door Hans de Win: Aktie: Wieni
Kosten voor het plan zijn hoger dan verwacht. Hans denkt na om het plan te beeindigen of een nieuwe vorm te
zoeken. De dorpsraad staat niet achter een nieuwe vorm en wanneer het plan financieel niet haalbaar is dan moet het
plan beeindigd worden.
Zorgzame Dorpen: stand van zaken Aktie: Gert-Jan
Gezien het grote aantal actiepunten (58 stuks) en de vele vergaderingen zal de dorpsraad niet actief deelnemen. Wel
zullen zaken op de website worden gezet.
Verkeersproblematiek kern zwaar verkeer en Populierestraat en Wilgestraat: Aktie: Gert-Jan/Jan
Verkeersremmers en markeringen zijn aangebracht. Punt is afgehandeld.
Borsele beweegt/sportdorp ’s-Gravenpolder: beweegtuin : Aktie: Leo/Wieni
Vanuit de Dorpsraad zal Leo zitting nemen in de werkgroep die zich bezig gaat houden met de realisatie van de
beweegtuin.. Wieni is eventueel de vervanger.
PZC: een stukje promotie ’s-Gravenpolder: Aktie: Gert-Jan
Voorlopig ggen actie ondernemen. Punt is afgehandeld.
Parkeerproblematiek Klimopplein/Egelantier: zie email Gem. Borsele: Aktie Gert-Jan
R&B Wonen is niet van plan een hoop geld (raming € 100.000,00) te steken in een lift aan de achterzijde van de
Zwake. Het gevoel bestaat dat een aantal parkeerplaatsen op het parkeerterrein voor de Emte in beslag wordt
genomen door omwonenden. Het volgende is afgesproken:
- Wieni gaat inventariseren hoeveel auto’s tot de bewoners van de Zwake behoren
- Gert-Jan zal aan Hans de Jonge vragen of er een mogelijkheid is een extra ingang van de winkel aan de
achterzijde te realiseren
- Gert-Jan zal op een aantal zondagen tussen de kerkdiensten de kentekens noteren van de auto’s die nog op het
parkeerterrein staan.
Overleg dorpsraden: Aktie: Jan/allen
Voorstel agenda gemaakt voor gezamenlijk overleg dorpsraden met de gemeente. Planning overleg is voorjaar 2017.
Hierin zal besproken de waarde die de gemeente hecht aan het bestaan van de dorpsraden; wat doet de gemeente met
de adviezen van de dorpsraden; presentatie door de gemeente van B2030. Tevens wordt bij een aantal dorpsraden
een vast contactpersoon binnen de gemeente gemist.
AZC: stand van zaken: Aktie: allen
Met het niet doorgaan van het AZC is dit punt afgehandeld. Gert-Jan wil nog wel overleg met de burgemeeter i.v.m.
de irritatie die is ontstaan n.a.v. het inspreken. Hiervoor mail sturen naar Philip de Vree. Aktie: Gert-Jan
Voorstel beloning dorpsraadleden: Aktie: Allen
Beloning blijft onveranderd. Kerstgeschenk wordt iets anders dan een fruitmand.
Vergaderdata 2017: Aktie: Allen
Zie punt 7

6.

Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Mirjam: Er is een jeugdnetwerk opgezet voor o.a. jeugd aanspreken bij rottigheid voordat de politie er bij gehaald
wordt; kinderen via jeugdzorg koppelen; in dec. komt een groepsapp.

7.

Volgende vergaderingen: 25 januari; 22 maart; 11 april(jaarvergadering); 21 juni; 6 september; 15 november

8.

Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit Gert-Jan om 22.00 uur de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng.
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