Notulen jaarvergadering
Dinsdag 9 april 2019
Dorpshuis “Ons Dorpsleven”

1. Opening & introductie huidige dorpsraadleden:
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom met name de wethouder Marga van de
Plasse en Jan Joosten van de Gemeente. Ds. Westerneng en Jos Bakker (SMWO) komen later.
Naast de dorpsraadleden zijn 23 dorpsbewoners aanwezig. De voorzitter betreurt enerzijds de
lage opkomst maar gaat er vanuit dat dit aan de andere kant betekent dat er geen problemen
spelen in het dorp. Door de voorzitter worden de huidige dorpsraadleden voorgesteld te weten
Gert-Jan van Riet (voorzitter), Jan Paauwe (secretaris en penningmeester), Leo Marijs (lid) en
Wieni Uitman (lid). Graag zien we het aantal dorpsraadleden uitgebreid en zal hier later nog op
terug komen.
2. Dit jaar verkiesbare, herkiesbare en aftredende leden:
Dit jaar zijn Jan Paauwe en Leo Marijs aftredend en beiden hebben zich herkiesbaar gesteld.
Jan Paauwe is reeds 2 keer herkozen en zou volgens de statuten art. 4.4 moeten aftreden mits
het voortbestaan van de dorpsraad niet in het geding is. Gezien het feit dat er geen
tegenkandidaten zijn, zou de dorpsraad uit 3 personen gaan bestaan wat volgens art. 4.1 onder
het minimale aantal van 4 zou zijn. Hierdoor heeft Jan zich weer herkiesbaar gesteld. Zowel Jan
als Leo worden met algemene stemmen herkozen waarna beide hun herverkiezing aanvaarden.
3. Jaarverslag van de secretaris
Door de secretaris worden de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar doorgenomen die
ter sprake zijn gekomen op onze 5 reguliere vergaderingen en de jaarvergadering. Dit waren o.a.
de verkeersproblematiek rondom de Zwake, 380kV leiding, bijeenkomsten bij EPZ, gemeentelijk
verkeers- en vervoerplan (GVVP) en duurzaamheidsvisie. Zie verder het jaarverslag 2018 op de
website.
4. Financieel verslag door de penningmeester
De penningmeester licht het financiële jaarverslag toe. De subsidie van de gemeente samen met
een gift van een dorpsbewoner levert totaal aan inkomsten € 2.972,00 op. Het totaal aan
uitgaven in 2018 bedroeg € 2.705,00 wat resulteert in een positief saldo over 2018 van € 267,00.
De verdeling van de kosten is als volgt: 24% vergaderkosten, 32% diversen ( o.a. infobord Piet
Snoep pad, afscheid Ad Schenk, heropening Dorpshuis, bezorging parkeerbrief), 19%
sponsorkosten (braderie),19% kosten jaarvergadering, 2% kosten website en 4% bankkosten.
De begroting voor 2019 zal zonder onverwachte zaken neutraal uitkomen.
De kascontrole is uitgevoerd door de kascommissie de heer J. Niemantsverdriet en mevrouw M.
Bustraan en heeft geen onrechtmatigheden aangetroffen. De kascommissie adviseert dan ook
het bestuur en de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over
2018.
5. Jan Joosten, gemeente Borsele
Door Jan Joosten wordt de stand van zaken toegelicht met betrekking tot het Plan van Aanpak
inzake de wateroverlast afgelopen jaar.
- Het water vanuit de ’s-Gravenstraat zal via de Schoolstraat worden afgevoerd naar de sloot
bij Nazareth/Haagdijk. Dit zal eerst gedeeltelijk ondergronds en daarna bovengronds via te
verlagen groenstroken plaats vinden
- Het water bij de Schuitweg zal worden afgevoerd door de duiker aan het eind bij de
Bernhardweg aan te passen.
- Het water bij de Prunusstraat zal ondergronds op een 3-tal plaatsen worden afgevoerd naar
de sloten in het park. Deze werkzaamheden zijn inmiddels gestart.
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Marga van de Plasse, dorpswethouder gemeente Borsele
Door Marga van de Plasse worden enkele zaken toegelicht vanuit de gemeente met name:
- Belang van een goed dorpshuis, dit naar aanleiding van de renovatie die heeft plaats
gevonden in het dorpshuis “Ons Dorpsleven”.
- Marga heeft o.a. het sociaal domein in haar portefeuille. Van de gemeentelijke uitgaven gaat
momenteel 40% op aan sociale voorzieningen. Veel aandacht aan probleemjongeren die niet
altijd mee kunnen. In dit kader is het vrijwilligershuis heel belangrijk en het omzien naar
elkaar.
- Preventief werken aan de gezondheid is heel belangrijk. De preventieve gezondheidstest die
als proef uitgevoerd is in ’s-Gravenpolder was een groot succes. Ook wordt veelvuldig
gebruik gemaakt van de beweegtuin door diverse groepen. Hierdoor ontstaan ook goede
sociale contacten.
- Ook is er op cultureel gebied veel activiteit m.b.t. festivals, sport etc.
- Het B2030 project wordt toegelicht. Momenteel participeren hierin een 9-tal dorpen. Op een
3-tal avonden per dorp worden mensen gemotiveerd en werkgroepen opgericht die met
diverse projecten aan de slag gaan zoals bijv. het Postcoderoos project (zonnepanelen op
het pand van Crop). De bedoeling is dat samen iets georganiseerd wordt.
- Voor de locatie Vis schijnt serieuze belangstelling te bestaan. Zodra het meer definitief is
horen we het.
- Het aanlichten van de toren Maartenskerk komt boven de begroting. Er wordt gezocht naar
alternatieven.
- 75 jaar vrijheid. Gedenken is zeer belangrijk.
- In 2020 wordt er aandacht geschonken aan het 50-jarig bestaan van de gemeente Borsele.
6. Pauze.
7. Ds. Westerneng.
In tegenstelling tot ’s-Gravenpolder is in andere dorpen voldoende aandacht voor 4 mei
herdenking. Het is heel belangrijk om de vrijheid te herdenken door bijv. het door laten klinken
van verhalen van oudere mensen. Momenteel is alleen groep 7 en 8 van de basisschool De
Rank hierbij betrokken doordat zij het monument op de begraafplaats hebben geadopteerd. De
burgemeester houdt dan een verhaal gericht op de kinderen en Gerard Verkuil vertelt verhalen in
de Maartenskerk.
Het zou mooi zijn dat bij de herdenking 75 jaar Slag om de Schelde en de jubileumherdenking in
2020 we als dorp ’s-Gravenpolder gezamenlijk een herdenking zouden kunnen organiseren bij
bijv. het monument. Vanuit de gemeente zal naar de 3 basisscholen een uitnodiging worden
verzonden om hier aandacht aan te besteden en ook aanwezig te zijn bij de herdenking. Ook het
monument van Jacques Deprez aan de zeedijk is nog vrij voor adoptie.
8. Jos Bakker en Albert de Groot, SMWO
Buurtbemiddeling De Bevelanden is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Goes, Borsele,
Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal, woningcorporatie RWS, R&B Wonen, de politie en
SMWO. De buurtbemiddelaars bestaan uit een gevarieerd gezelschap van vrijwilligers met
verschillende achtergronden en leeftijden.
In ’s-Gravenpolder is buurtbemiddeling nog niet bekend. In 2018 bedroeg het aantal meldingen
in Goes 86. Vanaf 1 september zijn ook de andere 4 Bevelandse gemeenten aangesloten met
een financiële afspraak van maximaal 53 zaken in een jaar. Eind 2018 waren er al 20 zaken
aangemeld. De bedoeling is dat buurtbemiddeling preventief wordt ingeschakeld op advies van
de politie, gemeente of woningbouwcorporatie voordat het escaleert. Er wordt eerst met de ene
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partij gesproken en daarna met de tweede partij. Hierna m.b.v. een bemiddelaar met beide
partijen. De bemiddelaar heeft ook een signaleringsfunctie voor hulpvragen via SMWO naar
andere partijen. Na de bemiddeling krijgt men nog 6 weken nazorg.
Momenteel hebben in Zeeland van de 13 gemeenten er 12 buurtbemiddeling. (Veere niet). Goes
bedroeg het aan.
9. Gert-Jan:
Dorpsraad: Heeft een dringende oproep gedaan voor uitbreiding van de dorpsraadleden naar
minimaal 6-8. Waarom is er zo weinig animo? Geeft een toelichting op het werk van de
dorpsraad en waar we bij betrokken worden. Ook het project B2030 wat voor ’s-Gravenpolder
vanaf februari 2020 gaat starten zal de nodige werkgroepen met mensen nodig hebben. In dit
project kan je als bewoners aangeven wat je belangrijk vindt voor het dorp en wat er aangepakt
moet worden.
Herdenking: 75 jaar bevrijding is een mooi moment om ook voor ’s-Gravenpolder meer aandacht
te gaan geven aan herdenking. Het is heel belangrijk de herdenkingsmomenten in stand te
houden en door te geven aan de kinderen. Hierin kunnen de scholen een grote rol spelen. Laten
we als dorp dit oppakken en minimaal 1x per vijf jaar uitgebreid stilstaan bij de 4 mei herdenking.
In de tussenliggende jaren wellicht iets kleinschaliger. Ook het Bevrijdingsmuseum wil
medewerking verlenen aan de voorbereiding en uitvoering. Wanneer we om de 5 jaar 2% van de
bewoners kunnen verwelkomen bij de herdenking, spreken we toch over ca. 100 mensen.
Overige punten vanuit de zaal:
-

-

Astrid: kan de gemeente iets beteken voor de vereniging OVA die dansavonden organiseert
en door heffingen van Buma Stemra in financiële problemen komt. Marga zal dit intern
opnemen bij de gemeente.
Zowel bij bestratingswerkzaamheden in de Kamperfoelistraat als de Goesestraatweg zijn
door de onderaannemer van de gemeente kabels (o.a. internet) beschadigd en provisorisch
gerepareerd. Verzoek is of de gemeente meer toezicht wil houden op deze werkzaamheden.
Marga zal dit intern doorspelen.
Kan de gemeente en de dorpsraad op de hoogte worden gehouden door de gemeente
Kapelle van de ontwikkelingen bij het vervangen van de windmolens in de Willem Anna
Polder? Zowel de gemeente als de dorpsraad hebben hierover al contact gehad met de
gemeente Kapelle en met Zeeuwind. De dorpsraad zal nogmaals de gemeente Kapelle
hierover benaderen.

10. Sluiting
Alle aanwezigen en genodigden worden hartelijk bedankt voor hun inbreng.
Hierna wordt de vergadering gesloten en kan men nog een drankje nuttigen.
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