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De samenstelling en functieverdeling van de dorpsraad:
Astrid Goedegebure voorzitter; Jan Paauwe secretaris; Nick Boogert penningmeester; Gert-Jan van
Riet ondersteuning/woordvoerder; Anja den Ouden ondersteuning secretaris. Behalve Astrid zitten alle
dorpsraadleden ook in het Comité van de Braderie.
Vergaderschema afgelopen periode:
Vanaf maart 2011 kwam de dorpsraad 6 keer bijeen (2011:29-03;07-06;13-09;22-11;2012:24-01;0603) en had daarbij ook gasten. 13 april 2011 was de jaarvergadering met o.a. inbraakpreventie door
onze dorpsagent dhr. Karelse, een voordracht over de WMO door dhr. Geluk en de stand van zaken
van Nieuwbouwplan Oostgaarde door R&B Wonen. Daarnaast was er ook overleg met de Gemeente,
kennismaking met de Commissaris van de Koningin mw. K. Peijs en onderlinge afstemming tussen de
gezamenlijke dorpsraden (bijv. over het begraafplaatsenbeleid). Tevens werden door enige leden
diverse bijeenkomsten bezocht. Recent was daar het afscheid van onze dorpswethouder Marga
Vermue-Vermue, waar we prettig mee samengewerkt hebben.
Activiteiten/communicatie met de inwoners:
e
Ook in 2011 hebben we met veel plezier de 10 Braderie georganiseerd, samen met de
kampioenschapskeuring van het Zeeuwse Trekpaard. De dorpsraad wordt geregeld via de mail door
bewoners uit het dorp benaderd om zaken op te pakken. Op 19 januari 2012 was een leerzame en
leuke workshop op initiatief van de Hogeschool Zeeland over hoe bewoners en hulpverleners elkaar
kunnen helpen bij een noodsituatie.
Ingekomen en behandelde zaken:
Het afgelopen jaar zijn er weer vele zaken de revue gepasseerd. De diverse mails/brieven worden
beantwoord en indien het zaken betreft die meerdere bewoners aangaan (dus geen individuele
klachten) worden de juiste instanties door ons benaderd en wordt de klacht doorgegeven. Het
afgelopen jaar ging dat om;
 Verkeerssituatie rond de Zwake; een blijvend aandachtspunt, vooral het parkeren in de diverse
straten (wat voor bewoners parkeerproblemen geeft) i.p.v. op het parkeerterrein achter de Zwake
 Verlichting van Hoekenstraat ook na 23.00 uur als inbraakpreventie
 Her-inrichting Populierestraat
 Overlast afvalcontainers voor plastic afval Klimopplein een terugkerend probleem (te snel vol);
Gemeente neemt hierin actie door vaker te legen
 Voorstel groenere leefomgeving; struiken langs en verbreding fietspaden Goesestraatweg buiten
de bebouwde kom. Verzoek ingediend bij de Provincie, nog geen toezegging gekregen.
 Deelname aan de discussie omtrent het begraafplaatsenbeleid van de Gemeente Borsele
 Deelname aan de bijeenkomsten van Boost voor Borsele/Energiek Borsele
 Schriftelijk verzoek aan het college van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Goes
voor goede afhandeling van het fietsverkeer bij een nieuwe afslag van de A58 bij het ziekenhuis
Samenvatting:
Ook de afgelopen periode is uw Dorpsraad weer actief bezig geweest. We hopen u ook het komende
jaar weer van dienst te kunnen zijn. Al uw suggesties zijn welkom!

