Dorpsraad ‘s-Gravenpolder
Notulen vergadering
4 juni 2015
19.30 uur in het Dorpshuis
___________________________________________________________________________
Dorpsraadleden: Gert-Jan van Riet (wnd voorzitter)
Gasten:
Jan Paauwe (secretaris en wnd penningmeester)
Leo Marijs
Wieni Uitman
Aspirant leden: Nanc van Schip
Marinus Verschuren
Ton de Koning
__________________________________________________________________________________________
1.

Opening vergadering en vaststelling agenda
Gert-Jan opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom in het bijzonder de aspirant leden.
De agenda wordt ongewijzigd vast gesteld

2.

Mededelingen
Jurriën Brants (aspirant lid) is met kennisgeving afwezig

3.

Goedkeuring notulen van vorige vergadering 5-3-2015
De notulen van de vorige dorpsraadvergadering dd. 5-3-2015 en van de laatste jaarvergadering dd. 14-4-2015 worden
ongewijzigd vast gesteld.

4. Ingekomen stukken
4.1
ZVKK: Uitnodiging ZVKK Netwerkbijeenkomst - Jaarvergadering en De Toekomst van de Dorpshuizen in Zeeuws
Vlaanderen - 21 april 2015
Ter kennisname
4.2
Prov. Zeeland: Verkeersmaatregelen Sloeweg / Nieuwe Rijksweg (N664) en Postweg / Noordzakweg / Drieweg
(N665) in de gemeenten Goes en Borsele
Ter kennisname
4.3
Prov. Zeeland: Persbericht Provincie beraadt zich op aanpassing van aansluitingen Sloeweg
Ter kennisname
4.4
Dorpsraad H’zand: Uitnodiging Algemene Dorpsvergadering Dorpsraad Heinkenszand 14 april 2015
Ter kennisname
4.5
Van Cittersbeheer: Nieuwsbrief extern april
Ter kennisname
4.6
Dorpsraad Ovezande: info over contactpersonen
Ter kennisname
4.7
Organisatie koningsdag: programma koningsdag 2015
Ter kennisname
4.8
Gemeente Borsele: uitnodiging Borsele Draait Door - 19 mei 2015
Ter kennisname
4.9
Baarland: nieuwsbrief 4 De beer gaat los
Ter kennisname
4.10 Scoop: Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst Fondsenwerving 26 en 28 mei 2015
Ter kennisname
4.11 BZZB: nieuwsbrief mei
Ter kennisname
4.12 Gemeente Borsele: Omgevingsplan Buitengebied Borsele 2017
Ter kennisname
4.13 Gemeente Borsele: uitnodiging 4 mei herdenking
Ton de Koning is geweest. Was mooie herdenking
4.14 Gemeente Borsele: bevestiging subsidieaanvraag 2016-2019
Voor 1-12-2015 komt reactie van de gemeente
4.15 Gemeente Borsele: programma bezoek gemeentebestuur 26-5-2015
De avond is goed verlopen. Aantal aanwezigen viel enigszins tegen. Was weinig nieuws te melden.
4.16 Gemeente Borsele: B2030 - Notitie 'vooruitblik op borsele 2030'
Zie: http://www.borsele.nl/bouwen-wonen/project-b2030_43735/item/definitieve-notitie-vooruitblik-op-borsele-in2030_33047.html
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4.17
4.18
4.19
4.20
4.21

EPZ: Uitnodiging informatieve bijeenkomst NV. EPZ 07 juli
Ter kennisname
Vrijwilligershuis: Sprinternieuws mei – juni 2015
Ter kennisname
Vrijwilligershuis: Fietstocht 55+ dd. 19-6-2015
Ter kennisname
Grote Clubactie: verkoop loten
Ter kennisname
Verslag jaarvergadering dorpsraad ’s-Gravenpolder.
Wordt ongewijzigd goedgekeurd

5. Bespreekpunten
5.1
Parkeeroverlast De Zwake; stand van zaken, overleg met Hr. Feij. Aktie: ?
Aan de zijde van De Zwake op de route naar de Brede School is een parkeerverbod ingesteld. Parkeerprobleem blijft
bestaan zolang er aan de achterzijde van De Zwake geen lift door R&B wordt gerealiseerd en de ingang niet wordt
verplaatst naar de achterzijde. Is geen agendapunt meer totdat er nieuwe ontwikkelingen zijn.
5.2
Stand van zaken afslag A58;Westelijke variant; uitwerking plannen Aktie: Gert-Jan.
Gert-Jan zal informatie opvragen bij Nick.
5.3
Plastic afvalbakken; stand van zaken proef gemeente: Aktie Gert-Jan
Perscontainer werkt goed. Wordt 1x/12 dagen geleegd. Van de proef is nog geen uitslag bekend. Is geen agendapunt
meer.
5.4
Jeugdsoos en samenwerking scholen en dorpsraad: Aktie: Gert-Jan
Samenwerking met de scholen gaat goed m.u.v. de Kon. Julianaschool. Dorpsraad is bereid mee te denken in het
geheel. Jongerenraad zal zich meer gaan profileren. Gert-Jan houdt de vinger aan de pols m.b.t. algemeen
jeugdwerk.
5.5
Bus Bevolkingsonderzoek; opvragen verslag samenwerking ADRZ.
Afgehandeld.
5.6
700-jarig bestaan ’s-Gravenpolder stand van zaken: Aktie: Gert-Jan
Geen nieuws te melden.
5.7
Hoogspanningslijn: stand van zaken Aktie: Jan
Is voor ’s-Gravenpolder niet van directe invloed. Wel blijven volgen.
5.8
Pakket personal hosting website; stand van zaken na bespreking in braderie comité : Aktie Gert-Jan
Afgehandeld
5.9
Kunstwerk door Hans de Win: stand van zaken: Aktie Wieni
Wieni maakt afspraak met Hans.
5.10 Zorgzame Dorpen: stand van zaken vanuit de werkgroep Aktie: Gert-Jan
Overleg met diverse clusters loopt.
5.11 Sportimpuls en Sportdorp: nieuwe ontwikkelingen Aktie: Gert-Jan
Subsidie is aangevraagd.
5.12 Taakverdeling binnen het bestuur
Gert-Jan: voorzitter en Jan: secretaris/penningmeester en Wieni: algemeen adjunct.
6.

Rondvraag en wat verder ter tafel komt

6.1

Regelmatig storing pinautomaat Rabobank en ook vaak leeg. Wordt nu afgewenteld op de Emte. De pinautomaat
heeft een regiofunctie. Gert-Jan verstuurt een brief met deze klacht naar de Rabobank. Aktie: Gert-Jan.

6.2

Er wordt regelmatig te hard gereden in het dorp en met name in de Populierstraat, Wilgestraat en Lavendelstraat. Ton
zal een brief sturen naar de gemeente met het verzoek dit dorpsbreed aan te pakken. Aktie: Ton de Koning

6.3

Als wijkagent voor ’s-Gravenpolder is Ad Karelse aangesteld

6.4

N.a.v. de mediaberichten over het voornemen een dansvoorstelling te geven op de begraafplaats in Alkmaar is tijdens
het collegebezoek dd. 26-5-2015 gevraagd of de gemeente op voorhand hiervoor beleid maakt zodat we niet worden
overvallen wanneer ook hier een verzoek wordt gedaan. We zullen hierin vooralsnog een afwachtende houding
aannemen alvorens dit schriftelijk kenbaar te maken.

7.

Volgende vergaderingen: 10 september en 19 november.

8.

Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit Gert-Jan de vergadering om 21.45 en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng.
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