Dorpsraad ‘s-Gravenpolder
Notulen vergadering
5 maart 2015
19.30 uur in het Dorpshuis te ‘s-Gravenpolder
___________________________________________________________________________
Dorpsraadleden: Astrid Goedegebure (voorzitter)
Gasten:
Jan Paauwe (secretaris)
Nick Boogert (penningmeester)
Gert-Jan van Riet
Leo Marijs
Wieni Uitman (aspirant lid)
__________________________________________________________________________________________
1.

Opening vergadering en vaststelling agenda
Astrid opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vast gesteld

2.

Mededelingen
Jan Paauwe is met kennisgeving afwezig
Wieni Uitman is aanwezig ondanks eerdere afzegging.

3.

Goedkeuring notulen van vorige vergadering 26-1-2015
De notulen worden ongewijzigd vast gesteld.

4. Ingekomen stukken
4.1
Mirjam den Dekker: email m.b.t. werkbezoek aan ITM 10-2-2015
Is bezocht door Astrid en Gertjan
4.2
Astrid Goedegebure: email aan Rob Pieterse m.b.t. problematiek parkeren de Zwake
Ter kennisname
4.3
Dorpsraad Ovezande: nieuwsbrief m.b.t. schoonmaken Thermphos terrein
Ter kennisname
4.4
Van Citters Beheer: verplaatsen informatieavond Thermphos terrein naar 18-2-2015
Ter kennisname
4.5
Prov. Zeeland en SER Zeeland: uitnodiging bijeenkomst "Zeeland op weg naar meer duurzame energie"op woensdag
11 maart a.s. vanaf 13.30 uur in Hotel Van der Valk Middelburg
Ter kennisname; niemand geweest
4.6
CDA Borsele: werkbezoek op 25 februari aan De Kraayert
Ter kennisname
4.7
Bianca Noomen: verslag van de bijeenkomst 28-1-2015 Zorgzaam ’s-Gravenpolder
Ter kennisname
4.8
Vrijwilligershuis: Flyer wandelprogramma “Elke stap telt” voor 55+’ers, start 31 maart
Ter kennisname
4.9
Scoop: uitnodiging opening van FabLab 13 februari, vanaf 12.45 uur in de foyer van de Zeeuwse Bibliotheek.
Ter kennisname
4.10 Prov. Zeeland: Tijdelijke afsluiting zuidelijk viaduct over rijksweg A58 ter hoogte van afrit 36 / Heinkenszand van 2
t/m 13 maart 2015 van 19.00 uur tot 05.00 uur
Ter kennisname
4.11 Gem. Borsele verwijderen Esdoorn en aanpakken wortelopdruk Magnoliastraat 51-67
Ter kennisname
4.12 Gem. Borsele: resultaten steekproef sport
Ter kennisname; fijn dat er een groot aantal reacties was
4.13 Edwin Koops: verzoek 6 vrijwilligers voor de “voetjesactie” 12 maart
Peter Scherbeijn, Ruud Maartense, Astrid en Nick gaan hier naar toe; wellicht ook Leo
4.14 Gem. Borsele: brief herinrichten Prunusstraat
Ter kennisname
4.15 Prov. Zeeland: aanvulling op dienstregeling openbaar vervoer
Ter kennisname; aanbesteding en uitvoering blijft een aanfluiting
4.16 Gem. Borsele: Bestemmingsplan Bedrijventerrein ’s-Gravenpolder 2015
Ter kennisname

Pagina 1 van 2
Dorpsraad notulen vergadering 5-3--2015

Dorpsraad ‘s-Gravenpolder
Notulen vergadering
5 maart 2015
19.30 uur in het Dorpshuis te ‘s-Gravenpolder
5. Bespreekpunten
5.1
Parkeeroverlast De Zwake; stand van zaken, overleg met Hr. Feij. Aktie: Astrid
Van 8-9 uur situatie beoordeeld met dhr. Fey. Parkeergedrag geobserveerd en vastgelegd. O.a. schoolbezoek,
vrachtwagens voor lossen bij de Emté, fietsers en bezoekers Zwake (thuiszorg). Alle relevante zaken worden opgepakt
door de Gemeente.
5.2
Stand van zaken afslag A58;Westelijke variant; uitwerking plannen (Nick)
Geen veranderingen momenteel. Binnekort komt er een bestemmingsplan uitnodiging waar iemand vanuit de
Dorpsraad naar toe moet.
5.3
Plastic afvalbakken; stand van zaken proef gemeente: Aktie Gert-Jan/Astrid
Momenteel wordt er veel gebruik gemaakt van de nieuwe ondergrondse plasticafvalbak met pers. Elke week wordt de
bak toch zeker 3x geleegd maar soms staat er toch weer plasticafval naast de container. Dit kan mede komen door
nog wat kinderziektes van het nieuwe systeem. De bak wordt zeer regelmatig eruit gehaald om
aanpassingen/verbeteringen te plegen. Blijft een punt van zorg. Indien er teveel gebruik van gemaakt gaat worden,
dus een groot succes is(!!), dan zal er nagedacht moeten worden om een extra bak te plaatsen.
5.4
Jeugdsoos en samenwerking scholen en dorpsraad: Aktie: Nick
Geen veranderingen. Is weinig communicatie vanuit de Jeugdsoos richting Dorpsraad.
5.5
Bus Bevolkingsonderzoek; opvragen verslag samenwerking ADRZ: Aktie: Astrid
Geen veranderingen.
5.6
700-jarig bestaan ’s-Gravenpolder stand van zaken: (Gert-Jan)
Project staat nog in aanvang. Eerst wordt er een inventarisatie gedaan.
5.7
Hoogspanningslijn: stand van zaken (Nick)
Geen veranderingen. We zien wel steeds meer borden langs wegen komen van tegenstanders.
5.8
Pakket personal hosting website; stand van zaken na bespreking in braderie comité : Aktie Gert-Jan`
Zoals besproken wordt e.e.a. omgezet naar de Dorpsraad. Kosten 50/50 verdelen met Braderiecomité.
In mei/juni zal transactie plaatsvinden.
5.9
Kunstwerk door Hans de Win: stand van zaken: Aktie Wieni
Kunstenaar is bezig met ontwerpen en schetsvoorstellen. Zodra er voorstellen ingediend worden wil Wieni graag
ingeseind worden zodat zij dit namens de Dorpsraad kan begeleiden.
5.10 Zorgzame Dorpen: stand van zaken vanuit de werkgroep Aktie: Gert-Jan
10 maart is er de eerste bijeenkomst van de geformeerde werkgroep. Deze zal een voorstel uit gaan werken hoe er
“handen en voeten” aan dit project gegeven kan worden. Zodra e.e.a. klaar is zal er weer een grotere bijeenkomst
zijn om de uitgangspunten te bespreken.
5.11 Sportimpuls en Sportdorp: nieuwe ontwikkelingen Aktie: Gert-Jan/Nick
Steekproef is geweest en er is een zeer grote respons op de enquete geweest. Blijven volgen.
5.12 Jaarvergadering 14 april: invulling agenda Aktie: Allen
Zie bijgevoegd apart voorstel.
6.
6.1
6.2

Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Punt 4.14 inzake bestemmingsplaan TOP van de vergadering van 26 januari: Leo heeft geen uitnodiging gezien en
derhalve is er niets bekend hierover.
In volgende vergadering bespreken wie de punten 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.11 gaat oppakken i.v.m. het vertrek van
Astrid en Nick uit de dorpsraad.

7.

Volgende vergaderingen: 14 april (jaarvergadering), 4 juni, 10 september en 19 november.

8.

Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit Astrid de vergadering om 21.45 uur en dankt een ieder voor de inbreng.
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