Dorpsraad ‘s-Gravenpolder
Notulen vergadering
22 maart 2017

Dorpsraad
s-Gravenpolder

19.30 uur in het Dorpshuis
___________________________________________________________________
Dorpsraadleden: Gert-Jan van Riet (voorzitter)
Gasten:
Jan Paauwe (secretaris en penningmeester)
Leo Marijs
Wieni Uitman
Aspirant leden: Sjaak Bikker
_________________________________________________________________________________
1. Opening vergadering en vaststelling agenda
I.v.m. afwezigheid van Gert-Jan van Riet wordt de vergadering geopend door Jan Paauwe. De
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
Gert-Jan van Riet en Sjaak Bikker zijn beide met kennisgeving afwezig.
3. Goedkeuring notulen van vorige vergadering 25-01-2017
De notulen van de vorige vergadering dd. 25-1-2017 worden ongewijzigd goedgekeurd.
4. Ingekomen stukken
4.1
Diversen van Vrijwilligershuis; ZB (nieuwsbrief); Gem. Borsele (zonnepanelen postcoderoos 73, excursie landschapspark 8-5; schone schelde 11-3; harveilig wonen 8-3; op zoek naar
nieuwe leden wmo-raad)
Ter kennisname
4.2
Gem. Borsele (Joyce Buijze): Verslag overleg werkgroep beweegtuin. Zie punt 5.4
4.3
Min. v. EZ: Definitieve inpassingsplan en besluiten Zuid-West 380kV west ter inzag t/m 13-1207. Zie punt 5.2
4.4
Rinus Knuit: datum overleg dorpsraden 3-4-2017: Zie punt 5.6
4.5
SBS6 Van onze centen: voorbeelden verspilling belasingcenten. Ter kennisname
4.6
Gem. Borsele (John Dekker); voorstellen jeugd- en jongerenwerker. Uitnodigen voor de
jaarvergadering: Aktie: Jan
4.7
Borsele voor elkaar; uitnodiging lancering 7-3-2017. Niet bijgewoond door de dorpsraad ’sGravenpolder. E.e.a. was al toegelicht op de vorige dorpsraadvergadering. Website is inmiddels
actief.
4.8
Bewoners Nazareth: brief m.b.t. pannakooi sportveld. De dorpsraad neemt hierin geen actie.
Bewoners moeten zelf in overleg met Apollo ’69 hier uitkomen.
5. Bespreekpunten
5.1 Jeugdsoos en samenwerking scholen en dorpsraad; info Chris Innemee: Aktie: Gert-Jan
Momenteel geen nadere informatie. Afwachten
5.2 Hoogspanningslijn: besluiten van 2-12-2016 tot 13-1-2017 ter inzage; Aktie: Jan
Er zijn inmiddels bezwaren ingediend. Afwachten of dit nog wijzigingen met zich meebrengt.
5.3 Kunstwerk door Hans de Win; email met voorstel nieuw ontwerp: Aktie: Wieni
Nieuw ontwerp is goedgekeurd. Projectgroep kan nu verder aan de slag met het organiseren
van workshops voor het maken van de tegeltjes.
5.4 Borsele beweegt: beweegtuin: Aktie: Leo/Wieni
Omdat er geen afstemming is geweest over de vergaderdata is de dorpsraad niet aanwezig
geweest. Inmiddels is er een ontwerp gemaakt met een begroting. Deze avond 22 maart is er
een informatiebijeenkomst in het sportcafe De Zwake.
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5.5

Parkeerproblematiek Klimopplein/Egelantier: Aktie Gert-Jan/Jan
Prijs van een lift is inmiddels aangevraagd. Zodra deze bekend is, overleggen voor
vervolgstappen.
5.6 Overleg dorpsraden: Aktie: Allen
Overleg van de dorpsraden met het college staat gepland voor 3 april. We hebben geen
aanvullende punten op de voorgestelde punten. De bedoeling van dit overleg is om te kijken
hoe de communicatie tussen de dorpsraden en de gemeente verbeterd kan worden
5.7 AZC: overleg college 30-1 verslag: Aktie: allen
Helaas was de irritatie, die ontstaan is door het inspreken, niet weg te halen bij het college. Men
vond zich persoonlijk aangevallen terwijl dit niet de intentie van het inspreken was.
5.8 Straatnaambord “Piet Snoep pad”: Aktie: Gert-Jan
Het bord kan geplaatst worden. Volgens Natuurmonumenten is er geen informatie ontvangen
wat er nog meer op het bord zou moeten. Navragen bij Dianne Dekker of er nog aanvullende
informatie op moet.
5.9 Cultuurbeleid 2017-2020 Aktie: Wieni
Op cultuurgebied is er voldoende te doen zoals: 4 mei herdenking, fotowedstrijd, kleinkunst op
stoom, Oeljebroelje, diverse voorstellingen, beeldenroute etc. Er komt geen structurele subsidie
voor de musea. Het Bevrijdingsmuseum en het museum De Bevelanden krijgen wel elk
€ 40.000,00 over 4 jaar voor projecten die vallen onder innovatie of educatie. Ook voor de
overige musea is totaal € 40.000,00 beschikbaar voor identieke projecten.
5.10 Jaarvergadering: onderwerpen etc. Aktie: allen
Voor de jaarvergadering de nieuwe jeugd- en jongerenwerker uitnodigen voor kennismaking.
Als extra onderwerp de “brand in de woning” en “hartveilig wonen” en “AED” op de agenda
zetten. Hiervoor de brandweer en de EHBO uitnodigen.
6.

Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

7.

Volgende vergaderingen: 25 april (jaarvergadering); 5 juli; 6 september; 15 november
De datum van de jaarvergadering is gewijzigd naar 25 april en de volgende reguliere
dorpsraadvergadering is gewijzigd naar 5 juli.

8.

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