Dorpsraad ‘s-Gravenpolder
Notulen vergadering
30 januari 2019
19.30 uur in het Dorpshuis
___________________________________________________________________
Dorpsraadleden: Gert-Jan van Riet (voorzitter)
Jan Paauwe (secretaris en penningmeester)
Leo Marijs
Wieni Uitman

Gasten:

Aspirant leden:
__________________________________________________________________________________________
1.

Opening vergadering en vaststelling agenda
Gert-Jan opent de vergadering, heet allen hartelijk welkom in het bijzonder Ad Karelse (politie), Linda
Duvekot (welzijnsmedewerker Borsele voor elkaar), John Dekker (Jongerenraad), Berry Kooiker (raadslid
LPB), Chris van Overbeeke en Peter Verbart (namens D66).
De agenda wordt ongewijzigd vast gesteld

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen

3.

Goedkeuring notulen van vorige vergadering 14-11-2018.
De notulen van de vergadering dd. 14-11-2018 worden ongewijzigd goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken
4.1 ZB: (Meet Up Wonen 29-11-2018; fondsenplein Meet & Match 19-1-2019; nieuwsbrief dec. 2018; nieuwsbrief
jan 2019); OVS: (feestelijke heropening Dorpshuis Ons Dorpsleven 1-12-2018; nieuwjaarsbijeenkomst 14-12019); BZZB: (nieuwsbrief december 2018); Tennet: (Nieuwsbrief Zuid-West 380 kV West); RWS:
(fusiebesluit R&B Wonen en RWS partner in wonen); Provincie Zeeland: (Werkzaamheden tijdelijke rotonde
Sloeweg; uitnodiging bijeenkomst over 75 jaar vrijheid/Slag om de Schelde op18-12-2018;
nieuwjaarsbijeenkomst 11-1-2019; manifestatie Leefbaarheid 16-1-2019); Dorpsraad Nisse: (dorpskrant van
Nisse 'de Belevenissen'); ZVKK: (nieuwsbrief dec. 2018); Gem. Borsele: (Informering raad Borsele via
griffie@borsele.nl; werkzaamheden Lavendelstraat): Ter kennisgeving
4.2 Ko en Betsy den Dekker: foto van de vrachtauto van vader/schoonvader op de website dorpsraad: Ko den
Dekker heeft aangegeven dat de foto op de website mag blijven staan.
4.3 EPZ: bijeenkomst dorpsraden 14-1-2019: zie pt. 5.5
4.4 Gem. Borsele: email 12-10-2018 evaluatie rapporten Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan van 1 oktober
2018: Zie pt. 5.8
4.5 Het Energiebureau: email 10-12-2018 projectbladen nieuwe opzet duurzaamheidsvisie Borsele 2030: Zie
pt. 5.9
4.6 Gemeente Borsele: uitnodiging brainstorm 75 jaar Slag om de Schelde op 11-12-2018: Zie pt. 5.10
5. Bespreekpunten
5.1
Aanlichten Maartenskerk (Krijn v.d. Maas): Aktie: allen
Plan ligt nog bij de gemeente; nog weinig bekend.
5.2
Parkeerproblematiek Klimopplein/Egelantier: stand van zaken Aktie Gert-Jan/Jan
Gezien het minimale gebruik van de parkeerschijven en het regelmatig overtreden van de
parkeerverbodszone zal Ad Karelse vragen of de BOA meer controle kan houden op vrijdag en zaterdag.
5.3
Borging 2030 en Overleg dorpsraden: Aktie: Allen
Komt een nieuw datumvoorstel.
5.4
Bijhouden website, stand van zaken: Aktie: Gert-Jan
Pascal Korsuize gaat deze bijhouden.

5.5

EPZ: bijeenkomst dorpsraden 14-1-2019: Aktie: allen
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5.6

5.7
5.8

5.9
5.10

6.
6.1
6.2

6.

Gert-Jan, Jan en Wieni hebben deze bijeenkomst bezocht. Bezoek aan de bol ging niet door i.v.m.
splijtstofwisseling. E.e.a. verteld over de levensduur en storingen. De levensduur van het vat wordt
gecontroleerd aan de hand van het originele materiaal wat bewaard is gebleven. Hieruit blijkt dat men nog
minimaal 500 splijtstofwisselingen kan verrichten. De laatste grote storing hield verband met een
soldeerdraad op een printplaat.
Klimaatadaptatie en de wateroverlast ’s-Gravenpolder: plan van aanpak gemeente: Aktie: Allen
Plan van Aanpak is in ontwikkeling. Stand van zaken navragen bij Marga als agendapunt voor de
jaarvergadering.
AVG: mededeling op de website: Aktie: Gert-Jan
Aan Pascal vragen dit op de website te plaatsen.
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP), zie email 12-10-2018: Aktie: Gert-Jan en Jan
Bij de provincie navragen of de verkeerslichten bij de kruising Bernhardweg/Goesestraatweg zodanig
afgesteld kunnen worden dat de fietsers meer tijd krijgen.
Duurzaamheidsvisie: projectenmatrix n.a.v. bijeenkomst 14-11, zie email dd. 10-12-2018: Aktie: allen
Aftrap bijeenkomsten B2030 staan voor ’s-Gravenpolder gepland in februari 2020.
Herdenking 75 jaar Slag om de Schelde: Aktie: Gert-Jan
N.a.v. de bijeenkomsten worden 7-2 de voorstellen besproken in de raad. De aftrap zal in Terneuzen
plaats vinden. Bedoeling is dat 4/5 mei 2020 een grote herdenking plaats vindt.
Rondvraag en wat verder ter tafel komt
John Dekker: over het algemeen is het vrij rustig met de jongeren in ’s-Gravenpolder. Najaar 2018 is een
konijnenhok bij De Boog omgegooid waardoor de konijnen zijn verdwenen. Schade in 2018 was ca. € 900,Linda Duvekot: Zorgsaam heet nu “Borsele voor elkaar”. Linda is het aanspreekpunt m.b.t.
wonen/zorg/welzijn voor ’s-Gravenpolder, Borsele en Driewegen.Zoveel mogelijk binnen het eigen dorp
oplossen zoals dementie, eenzaamheid etc. Elkaar versterken als verenigingen. Linda stuurt info op voor op
de website.
Allen: voor de jaarvergadering sprekers uitnodigen. Voorstel is Jan Joosse van de gemeente i.v.m. de
wateroverlast en Jos Bekker van SMWO voor buurtbemiddeling; Aktie Jan

7.

Volgende vergaderingen: 9 april jaarvergadering; 19 juni; 4 september; 13 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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