Dorpsraad ‘s-Gravenpolder
Notulen vergadering
9 juni 2016
19.30 uur in het Dorpshuis
___________________________________________________________________
Dorpsraadleden: Gert-Jan van Riet (voorzitter)
Gasten:
Jan Paauwe (secretaris en penningmeester)
Leo Marijs
Wieni Uitman
Aspirant leden:
__________________________________________________________________________________________
1.

Opening vergadering en vaststelling agenda
Gert-Jan opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Onder punt 8 van het jaarverslag moet staan dat ook Ad
Karelse verhinderd is. De agenda wordt ongewijzigd vast gesteld.

2.

Mededelingen
Geen mededelingen

3.

Goedkeuring notulen van vorige vergadering 17-3-2016
De notulen van 17 maart 2016 worden ongewijzigd goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken
4.1
Diversen van het Vrijwilligershuis, Provincie Zeeland (Sloeweg), Gem. Borsele (cultuurbeleid; Beter (T)huis in
Borsele), BZZB, ZVKK (verzoek contributie), Nieuwsbrief Baarland, Fondswerving-online
4.2
Dorpsraad Ovezande: Plastic afval. Zie ook punt 5.10
4.3
Emte: email m.b.t. servicepunt PostNL. Zie ook punt 5.14
4.4
Buurbusvereniging: verslag van bijeenkomst 11-4-2016 en tekst t.b.v. site dorpsraad. Zie ook punt 5.15
4.5
Arjan van Loenhout: vlaggen i.v.m. 700 jaar ’s-Gravenpolder
Per email dd. 8-5-2016 doorverwezen naar Linda Duvekot.
5. Bespreekpunten
5.1
Stand van zaken afslag A58; Aktie: Gert-Jan
Geen bijzonderheden
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
Geen bijzonderheden
5.4
Kunstwerk door Hans de Win: bijeenkomst 23-3: Aktie Wieni
Er zit vaart in. Er is een nieuwe aannemer gevonden voor het kunstwerk. Tekort is nog € 3.000,00. Extra subsidie
aangevraagd bij de gemeente € 1.000,00. Wacht op goedkeuring.
5.5
Zorgzame Dorpen: stand van zaken bijeenkomsten 23-3 en 5-4: Aktie: Gert-Jan
Geen bijzonderheden. Ligt bij Bianca Noomen en Linda Duvekot. Eventueel extra vrijwilligersgroep opzetten en een
website (wie beheren?) Er is momenteel geen vraag.vanuit de bevolking.
5.6
Weren van zwaar verkeer uit de kern: email naar gemeente en Connexxion: Aktie: Gert-Jan/Jan
Gemeente kan dit verkeer niet weren; zie email dd. 18-4-2016 van de gemeente. Connexxion heeft niet gereageerd.
5.7
Borsele beweegt/sportdorp ’s-Gravenpolder: beweegtuin ipv sportdorp: Aktie: Gert-Jan
Aanvraag is ingediend. Uitslag ca. september 2016.
5.8
Afvalbakken: 2 bakken eventueel verplaatsen: Aktie: Leo
Kan nog een tijd duren.
5.9
PZC: een stukje promotie ’s-Gravenpolder: Aktie: Gert-Jan
Wordt nog een keer beet gepakt; wellicht bij de opening van het kunstwerk.
5.10 Plastic afval: vuilniszakken: Aktie: Gert-Jan
Er zijn door de gemeente inmiddels sterkere plastic zakken besteld.
5.11 Whats App; Dorpsraad whats app: Aktie: Gert-Jan
De dorpsraad neemt hierin geen initiatief. Het moet vanuit de buurt zelf komen.
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5.12

5.13

5.14
5.15
6.

Jaarvergadering: notulen: Aktie: allen
Opkomst was heel erg laag. Komt waarschijnlijk doordat er geen ernstige zaken spelen in het dorp. Bij de volgende
jaarvergadering een spreker uitnodigen over een actueel onderwerp bijv. brandbeveiliging.
Parkeerproblematiek Klimopplein/Egelantier: zie email Gem. Borsele: Aktie Gert-Jan
In email dd. 18-4-2016 van de gemeente, Ralph van den Boom, was aangegeven dat er 18-5-2016 een overleg
gepland staat tussen de gemeente en de Zwake. Uitkomst zou meegedeeld worden. Echter niets vernomen.
Herinneringsmail sturen.
Servicepunt PostNL opheffen: Aktie allen
Servicepunt wordt verplaatst naar Lokerse. Kiala punt gaat daar dan weg. De postbussen gaan naar Kapelle.
Buurtbus: gebrek aan vrijwilligers: Aktie Gert-Jan/Jan
Helaas is het gebrek aan vrijwilligers nog steeds aanwezig.
Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Er zijn berichten dat R&B Wonen eind 2016 start met renovatie van de woningen aan de Bosseweide
Leo zal uitzoeken wat er gaat gebeuren: Aktie Leo
Locatie Vis
Huidige huurders hebben een huurschuld en gaan vertrekken. Eigenaar van het pand wil het gebouw verwijderen en er
appartementen neer zetten.

7.

Volgende vergaderingen: 8 september en 17 november

8.

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