Dorpsraad ‘s-Gravenpolder
Verslag vergadering
9 september 2013
19.30 uur in het Dorpshuis
___________________________________________________________________________
Dorpsraadleden: Astrid Goedegebure
Gasten: aspirant lid Joost Moeleker
Jan Paauwe
Gert-Jan van Riet
Nick Boogert
Leo Marijs
__________________________________________________________________________________________
1.

Opening vergadering
Astrid opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom

2.

Vaststelling presentielijst
Leo Marijs komt met kennisgeving later en Joost Moeleker is als aspirant lid aanwezig

3.

Goedkeuring notulen van vorige vergadering 01-07-2013
De notulen van de vergadering van 1-7-2013 worden ongewijzigd goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken
4.1
ZVKK: nieuwsbrief 3-2013
Ter kennisgeving
4.2

Provincie Zeeland: verslag informatiebijeenkomst buurtbussen dd. 24-6-2013; zie punt 5.9
Wordt verder onder punt 5.9 behandeld

4.3

Klaverblad Zeeland: informatie 2-daagse training “opkomen voor mantelzorgers”
Ter kennisgeving

4.4

Ministerie van EZ: informatie avond 27-8-2013 m.b.t. voorbereidingsbesluit 380kV hoogspanning tracé
Nick is niet meer geweest; onderwerp was voorbereidingsbesluit; nog geen inspraakmogelijkheid; geheel
loopt 1 jaar vertraging op; wordt doorgeschoven naar 2014.

4.5

ZVKK: contributie 2013
Ter kennisgeving; als grote kern zijn we geen lid.

4.6

Klaverblad Zeeland: bijeenkomst Digitale zorg & ondersteuning (18 en 23 september 2013) en Over
inspraak & invloed (2, 22 en 30 oktober 2013)
Ter kennisgeving

4.7

Gem. Borsele: informatie bijeenkomst “zorgzame dorpen” 7 oktober 2013
Ter kennisgeving; ’s-Gravenpolder heeft al voldoende zorginstellingen (Vorsvliet, De Zwaeke, De Boog)

5. Openstaande punten
5.1
Aanpassing structuur Dorpsraad  Braderie comité (juridische aansprakelijkheid ontvlechten) per 1-12013 braderie comité niet meer onder de dorpsraad;
schriftelijke bevestiging wordt 17 september als ingekomen stuk bij de ondernemersvereniging ingediend
Aktie: Nick en Gert-Jan)
5.2

Korting subsidieverlening: bezwaarbrief en herinnering is verstuurd.
Is door Nick 9-9 nogmaals verstuurd en wordt door Philip de Vree aan de raad voorgelegd waarna
reactie komt Aktie Nick,

5.3

Groen idee bermen/verbreding fietspaden N669 (Goesestraatweg) Verslag bezoek van provincie en
gemeente, zie email 28-11-2012; stand van zaken?
Nog geen reactie ontvangen, afwachten.: Aktie: Astrid
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5.4

Reactie van R&B wonen m.b.t. parkeeroverlast De Zwake; email van R&B en reactie Martijn Priem
(gemeente); situatie is niet verbeterd; stand van zaken
I.v.m. parkeeroverlast email versturen: Aktie: Astrid
N.a.v. de afvalcontainers een email versturen:Aktie: Gert-Jan

5.5

JOP; overleg diverse partijen is geweest; opknappen?
JOP is schoon gemaakt en dak moet nog gerepareerd worden. Leo Wisse (vader van Stefan) komt in de
beheerscommissie.(Gert-Jan)

5.6

Stand van zaken afslag A58;Westelijke variant; afwachten ivm bezuiniging Rijk; geld v.d. Provincie?
Er komt geen geld van de provincie. Afwachten. Niet eerder dan 2015.(Nick)

5.7

Gem. verkeers- en vervoersplan Borsele;
Onze punten zijn meegenomen. Afwachten Aktie: Nick

5.8

Vertoning filmopnames Beelaerts van Blokland uitnodiging is verstuurd, afwachten :
Geen reactie ontvangen. Punt vervalt. Aktie: Astrid

5.9

Connexxion OV: buurtbus, verslag en stand van zaken
Bezwaren zijn weer ingediend, verplichting vaste chauffeurs en chauffeurs onderaannemers inzetten;
staat echter niet in PvE. Met inspraak wordt niets gedaan. Er komt een aanbesteding. Dorpsraad gaat
geen vrijwilligers zoeken. Afwachten. Aktie: Gert-Jan

5.10

Jeugdnota: definitieve nota op internet; eventueel commentaar
Niet aan toe gekomen, blijft staan. Aktie: Astrid

5.11

Rabobank: bonnetjes na het pinnen; jaarvergadering; email versturen:
Reclameren. Aktie: Astrid

5.12

Strooibeleid: email, afwachten
Er komt een pilot met gratis zout op een centrale plaats voor de Schoolstraat, Prunusstraat en
Esdoornstraat. Aktie: Nick

5.13

Jaarvergadering 16-4-2013: bloemen Wim de Wilde (Aktie: Astrid) en contact met Rabo ivm sluiting
kantoor (Aktie: Leo)
Bloemen moet nog geregeld worden: Aktie: Nick
Bij de Beukelaar momenteel geen behoefte aan verder contact met de Rabobank; punt vervalt

5.14

Gem. Borsele: Bezuinigingsparticipatie
Er zijn voldoende ideeën bij de gemeente binnen gekomen; dorpsraad doet hier verder niets mee.

6.

Wat verder ter tafel komt
- Plastic afval bakken en invalide parkeerplaatsen; bezoek van Hans den Hollander en email: Aktie:
Gert-Jan
- Jan Zandee stopt na de verkiezingen 2014
- Video dorpsfilm van Heiboer; met videospeler naar Heiboer; Aktie: Astrid en Nick
- Het email adres van Joost Moeleker is: joostmoeleker@gmail.com; opnemen in email bestand
dorpsraad: Aktie: Gert-Jan
- Dorpsfilm in het Zeeuws archief? Beelaerts nog interesse? E.e.a. nagaan: Aktie Jan

7.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt.

8.

Volgende vergaderingen:

9.

Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit Astrid de vergadering om 21.40 uur.

18 november
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