Dorpsraad ‘s-Gravenpolder
Notulen vergadering
17 maart 2016
19.30 uur in het Dorpshuis
___________________________________________________________________________
Dorpsraadleden: Gert-Jan van Riet (wnd voorzitter)
Gasten: Van de Meeberg
Jan Paauwe (secretaris en wnd penningmeester)
A. Minnaard
Leo Marijs
J. Houthuis
Wieni Uitman
Ad Karelse
Aspirant leden:
__________________________________________________________________________________________
1.

Opening vergadering en vaststelling agenda
Gert-Jan opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. I.v.m. de gasten geeft hij een toelichting op de
organisatie van de dorpsraad

2.

Mededelingen
Geen mededelingen

3.

Goedkeuring notulen van vorige vergadering 28-01-2016
De notulen van 28-01-2016 worden ongewijzigd goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken
4.1
Diversen van het Vrijwilligershuis, Provincie Zeeland (Sloeweg), Cittersbeheer (Thermphos), CDA (inspiratieavond
Zeeland Innoveert), Gem. Borsele (cultuurbeleid; Beter (T)huis in Borsele)
Ter kennisgeving
4.2
Comite Braderie: verzoek sposoring
Het bestuur gaat akkoord om met een bedrag van € 250,00 de braderie 2016 te sponsoren.
4.3
Borsele beweegt: aanvraag indienen voor beweegtuin i.p.v. sportdorp. Zie punt 5.9.
4.4
Min. Van EZ: Kennisgeving ontwerpbesluiten 380kV West ter inzage. Zie ook punt 5.3
5. Bespreekpunten
5.1
Stand van zaken afslag A58; Aktie: Gert-Jan
Door Gert-Jan is bij Nick Boogert een tekening opgevraagd van de nieuwe te realiseren afslag.
5.2
Jeugdsoos en samenwerking scholen en dorpsraad: vinger aan de pols houden; Aktie: Gert-Jan
Geen bijzonderheden.
5.3
Hoogspanningslijn: ontwerp besluiten van 4 maart tot 14 april ter inzage; inloopavond 22 maart; Aktie: Jan
De ontwerpvergunningen etc. liggen van 4 maart tot 14 april ter inzage bij de gemeente Kapelle. Gedurende deze
periode kan een zienswijze worden ingediendn.a.v. de ontwerp besluiten. Wanneer geen zienswijze is ingediend kan
naderhand geen beroep worden ingediend bij de Raad van State tegen het definitieve besluit. Op 22 maart is er een
inloopavond in De Stenge waar vragen gesteld kunnen worden. Vanuit de dorpsraad ’s-Gravenpolder is hiervoor
geen belangstelling.
5.4
Kunstwerk door Hans de Win: bespreking 3-2: Aktie Wieni
De werkgroep komt 23 maart bijeen. Eventueel komt er een workshop op de braderie. Wieni zal hem uitnodigen voor
de jaarvergadering.
5.5
Zorgzame Dorpen: stand van zaken vanuit de werkgroep/onderzoeksrapport HZ: Aktie: Gert-Jan
De werkgroep komt 22 maart bijeen voor een evaluatie. Op 5 april is er een bijeenkomst voor de hele groep. De
conclusie is dat er weinig animo is omdat er weinig klachten zijn. Het advies van Bianca Noomen is toch starten dan
gaat het vanzelf lopen.
5.6
Rabobank pinautomaat storingen/plofkraak: email H de Kok en brief Rabobank Aktie: Gert-Jan
Door de Rabobank is een keurige toelichting gegeven aan Huib de Kok. Conclusie is dat de Rabobank e.e.a.goed
heeft aangepakt en opgelost.
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5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

Verzakking Bernhardweg Oost; veel verkeer door de kern: Aktie: Jan/Gert-Jan
Zowel met de adviezen gegeven op de informatieavond als met de telefoontjes en emails naderhand is weinig gedaan.
Regelmatig reden de vrachtwagens en tracoren met te hoge snelheid door het dorp zonder dat er handhavend werd
opgetreden. Door de heren Minnaard en Houthuis werd aangegeven dat er inmiddels diverse schade’s zijn ontstaan
aan de woningen in de ’s-Gravenstraat. Omdat er vooraf geen opname is gemaakt zal er weinig kans zijn op
schadevergoeding. Naar aanleiding van de overlast en opgetreden schade zal een verzoek aan de gemeente worden
gedaan om de ’s-Gravenstraat te sluiten voor doorgaand vrachtverkeer en zo mogelijk ook voor tractoren. Tevens zal
aan Connexxion het verzoek worden gedaan om de snelheid van de bussen te beperken.
Bankje Provincialeweg/Ontmoetingskerk (Hr. De Vries): Aktie: Leo
Leo heeft met de heer de Vries gesproken. Gezien de kosten wat dit met zich meebrengt, wordt hiervan afgezien. Punt
is afgehandeld.
Borsele beweegt/sportdorp ’s-Gravenpolder: beweegtuin ipv sportdorp: Aktie: Gert-Jan
Gezien het geringe animo voor Sportdorp ’s-Gravenpolder is besloten hier niet verder mee te gaan en nu een
subsidieaanvraag in te dienen voor het realiseren van een beweegtuin in ’s-Gravenpolder. Afwachten.
Afvalbakken: 2 extra bakken: Aktie: Leo
Leo heeft met de BOA gesproken en deze zal nagaan of er eventueel 2 die weinig gebruikt worden, verplaatst kunnen
worden.
PZC: een stukje promotie ’s-Gravenpolder: Aktie: Gert-Jan
Gert-Jan is op zoek naar mensen die onderwerpen willen aandragen voor een stukje “promotie ’s-Gravenpolder” in
de PZC.
Plastic afval: vuilniszakken: Aktie: Gert-Jan
Ook Leo heeft een probleem met het snel stuk gaan van de zakken voor het plastic afval. Ook komen er katten en
honden op eventuele etensresten af. Dit zal worden aangkaart bij ad Schenk op de jaarvergadering.
Whats App; Dorpsraad whats app: Aktie: Gert-Jan
In verband met de positieve reacties uit andere dorpen wil de heer Meeberg graag weten hoe de dorpsraad ’sGravenpolder hier tegenover staat en hoe dit eventueel opgezet moet worden. Een groep moet niet te groot zijn, ca.
100 leden. Per groep wordt een beheerder aangesteld die strang moet zijn. De beheerders hebben onderling contact.
De politie zit niet in een groep. Er moet niet te veel informatie in de whatsapp staan. Gebruik de SAAR methode.
Signaleer (signalementen, kentekenen), Alarmeer (de politie via 112), App (naar de deelnemers in de groep) en
Reageer (door naar buiten te gaan)
Jaarvergadering: agenda: Aktie: allen
De agendapunten voor de jaarvergadering worden vastgesteld. Ad Karels zal vragen of Richard den Boer op de
jaarvergadering kan komen om de wahtsapp groepen op Schouwen toe te lichten. Jan zal zorgen voor een opmaak
van de flyer in full color en deze zal 8 april worden verspreid.

6.

Rondvraag en wat verder ter tafel komt
11 april is een een overleg m.b.t. de Buurtbus. Dorpsraad ’s-Gravenpolder zal hierbij aanwezig zijn.

7.

Volgende vergaderingen: dinsdag 12 april jaarvergadering; 9 juni; 8 september en 17 november

8.

Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit Gert-Jan de vergadering om 21.30 en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng.

Pagina 2 van 2
Dorpsraad notulen vergadering 17-3-2016

