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Dorpsraadleden: Gert-Jan van Riet (voorzitter)
Gasten: Zeeuwind:
Jan Paauwe (secretaris en penningmeester)
Teus Baars (directeur)
Leo Marijs
Marco Bouwman
Wieni Uitman
(projectmanager)
Sjaak Bikker
Aspirant leden:
__________________________________________________________________________________________
1.

Opening vergadering en vaststelling agenda
Gert-Jan opent de vergadering, heet allen hartelijk welkom, in het bijzonder de gasten van Zeeuwind. De
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen
Zeeuwind: Toelichting plannen vervangen windturbines Willem Anna Polder
Door Zeeuwind worden de plannen toegelicht voor het vervangen van de 10 windturbines in de Willem Anna
Polder. De 10 windturbines zijn eigendom van de cooperatieve vereniging Zeeuwind, de Triodos bank en de
grondeigenaar.
De windmolens zijn 15 jaar oud en aan vervanging toe. De masthoogte is nu 70m en dit blijft zo. De rotor
diameter is 52 meter. Er vindt nog onderzoek plaats of het weer 10 windmolens worden of minder met een
grotere rotordiameter. Officieel staan de windmolens in de gemeente Kapelle maar dichter bij
’s-Gravenpolder. I.v.m. de subsidieaanvraag in oktober zal in augustus de omgevingsvergunning worden
aangevraagd. Het is de bedoeling dat de uitwisseling eind 2018/begin 2019 zal plaats vinden. Het huidige
windpark heeft een opbrengst van ca. 18.000 MWh/jaar. De opbrengst van de nieuwe turbines zal
verdubbelen naar ca. 36.000 MWh/jaar. Hoewel Zeeuwind niet verplicht is een vergoeding te betalen aan de
omwonenden hebben ze toch de instelling dat € 0,50 per MWh per jaar gedurende 15 jaar betaald wordt aan
de omliggende dorpen waarmee de dorpen investeringen kunnen doen in dorpsprojecten. Dit komt neer op
€ 12.500,00 tot € 18.000,00 per jaar te verdelen tussen de 3 dorpen Kapelle, Eversdijk en ’s-Gravenpolder.
Voor 31 augustus 2017 staat een inloopavond gepland in De Vroone te Kapelle.

3.

Goedkeuring notulen van vorige vergadering 22-03-2017
De notulen van de vorige vergadering van 22-03-2017 en van de jaarvergadering dd. 25-4-2017 worden
ongewijzigd goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken
4.1
Vrijwilligershuis (diverse activiteiten); ZB (nieuwsbrief); Gem. Borsele (excursie landschapspark 8-5; wzh
Esdoornstr; bijeenkomst mantelzorgers 10-5; wandelproject Elke Stap Telt); BZZB (nieuwsbrief); ZVKK
(presentatie LVKK; nieuwsbrief; bijeenkomst 30-5); ZB (nieuwsbrief; uitnodiging bijeenkomst Zorg in
Zeeland 21-6); Zeeuws Klimaatfonds (uitnodiging Postcoderoosproject 13-6); Baarland (nieuwsbrief De
Beer is los); DR Nieuwdorp (bijeenkomst Thermphos 11-4); DR Lewedorp (nieuwsbrief)
Ter kennisname
4.2
Gem. Borsele (Joyce Buijze): stand van zaken beweegtuin. Zie punt 5.4
4.3
Min. v. EZ: Nieuwsbrief 380kV. Zie ook punt 5.2
4.4
Gem. Borsele (John Dekker); voorstellen jeugd- en jongerenwerker wordt sept. 2017
4.5
Borsele voor elkaar; update
Ter kennisname
4.6
Prov. Zeeland: Provinciale Impuls Wonen en Gem. Borsele: woningmarkt
Ter kennisname
4.7
Aesy Liften: offerte lift t.b.v. De Zwake. Zie punt 5.5
4.8
Mediaburo Zeeland: offerte website. Zie punt 5.11
4.9
DR ’s-Heerenhoek (Rinus Knuit): agenda en notitie overleg 3 april met college. Zie punt 5.6
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5. Bespreekpunten
5.1
Jeugdsoos en samenwerking scholen en dorpsraad; info Chris Innemee: Aktie: Gert-Jan
Geen nieuwe bijzonderheden te melden.
5.2
Hoogspanningslijn: stand van zaken: Aktie: Jan
Er zijn 37 bezwaren ingediend. Naar verwachting zal de Raad van State eind dit jaar een uitspraak doen
over de bezwaren.
5.3
Kunstwerk door Hans de Win; stand van zaken workshops: Aktie: Wieni
Animo valt niet tegen. Het project ligt op schema. Er moeten nog een 330-tal tegeltjes gemaakt worden in
diverse workshops.
5.4
Borsele beweegt: beweegtuin: Aktie: Leo/Wieni
Na de bouwvak zal de firma Van Sabben starten met de grondwerkzaamheden en aansluitend zal Yalp de
toestellen gaan plaatsen. De bedoeling is dat tijdens de Nationale Sportweek op 16 september 2017 de
beweegtuin te openen.
5.5
Parkeerproblematiek Klimopplein/Egelantier: Aktie Gert-Jan/Jan
Jan zal een voorstel maken met kostenplaatje voor een lift aan de achterzijde van de Zwake en dit
combineren met een blauwe zone voor 3 uur op het Klimopplein/Egelantierstraat/gedeelte Langeweg. Dit
voorstel zal worden toegezonden aan de Gemeente en aan R&B Wonen.
5.6
Overleg dorpsraden: Aktie: Allen
Uit het overleg op 3 april is naar voren gekomen dat de dorpsraden niet echt serieus worden genomen. We
hebben o.a. geen uitnodiging ontvangen voor het afscheid van de burgemeester en de intrede van de
nieuwe burgemeester. Er zal wel een vervolg komen voor meer overleg tussen de dorpsraden onderling en
met het college.
5.7
Straatnaambord “Piet Snoep pad”: Aktie: Gert-Jan
Na contacten met Natuurmonumenten in maart is het weer stil geworden. Gert-Jan pakt dit verder op met
Dianne.
5.8
Jaarvergadering: wat doen we in de toekomst? Aktie: allen
Gezien de geringe belangstelling voor de jaarvergadering zal in de volgende vergaderingen nagedacht
worden hoe we hier mee om zullen gaan in de toekomst.
5.9
Sponsoring Hartveilig wonen: Aktie: Jan
Jan zal contact opnemen met Laurens v.d. Ree en voorstellen om 1-malig een bedrag van € 100,00 te
sponsoren voor de aanschaf van AED’s
5.10 Thermphos dossier: Aktie: Gert-Jan
Bovenop het reeds uitgegeven bedrag van € 41 miljoen zal nog € 91,5 - € 134,6 miljoen nodig zijn voor de
sanering. Hierbij komen nog de maandelijkse brandweerkosten van € 700.00,00 voor het garanderen van
de veiligheid op het terrein. Tevens ligt nog 10.000 ton licht radioactief staal in het ovenhuis. De bedoeling
is dat dit voor begin 2018 wordt gereinigd. Vanaf begin 2018 wijzigt de wetgeving en zal dit materiaal
afgevoerd moeten worden naar de Covra waardoor de sanering nog veel duurder zou worden en uit zou
komen op € 180 - € 200 miljoen.
5.11 Nieuw website: Aktie: Gert-Jan
Zowel voor de dopsraad als de braderie is het noodzakelijk dat er een nieuwe website komt. De bedoeling
is Personal Hosting voor beide. De kosten hiervoor bedragen eenmalig € 650,00 excl. BTW voor het
vormgeven van beide websites en jaarlijks € 175,00 excl. BTW voor onbeperkt onderhoud van beide
websites. De dorpsraad gaat hiermee akkoord. Gert-Jan zal opdracht geven. Graag opmerkingen plaatsen
op het concept wat gemaakt zal worden: Aktie: allen
6.
6.1
6.2

Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Sjaak: Neemt de dorpsraad nog actie m.b.t. het programma Koningsdag 2018? Nee, de dorpsraad neemt
hierin geen initiatieven en laat dit over aan de Oranjevereniging.
Wieni: Is er gereageerd op de email van Sandra Nieuwdorp inzake de klacht over de slechte communictie
m.b.t. het huren van een braderiekraam? Nee; niet vanuit de dopsraad. Wieni zal alsnog reageren: Aktie:
Wieni

7.

Volgende vergaderingen: 6 september; 15 november

8.

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