Dorpsraad ‘s-Gravenpolder
Verslag Dorpsraadvergadering
6-maart-2012
20.00 uur in het Dorpshuis

Dorpsraadleden: Astrid Goedegebure
Anja den Ouden
Jan Paauwe
Gert-Jan van Riet
Nick Boogert

1.

Gasten: Leo Marijs (adspirant lid) - afwezig
Cornie Dekker

Opening vergadering
Astrid heet iedereen welkom

2.

Vaststelling presentielijst
Onze gast Cornie Dekker komt om 20.30 uur. Onze gast Leo Marijs heeft andere verplichtingen
op dinsdagavonden, dus de volgende vergadering gaan we proberen te verzetten naar een andere
dag.

3.

Goedkeuring notulen van vorige vergadering 24-01-2012
Deze worden goedgekeurd, met dank aan de notulist.

4. Ingekomen stukken
4.1
Gemeente Borsele: brief aanpak terugdringen overlast in ’s-Gravenpolder en email Britta
Janssen (Internetbode):. inzetten straathoekwerker (zie punt 5.10) Deze is er inmiddels.
4.2
Gemeente Borsele: inspraakverslag standplaatsenbeleid, blijft voor ’s-Gravenpolder 6
standplaatsen + 2 voor consumptiegoederen. Ter kennisgeving aangenomen.
4.3
Seniorenraad Borsele: financiële ondersteuning initiatieven leefwereld ouderen. Doen wij niets
mee
4.4
Gemeente Borsele: cursusaanbod 2012 Nick wilde graag de penningmeestercursus volgen,
maar is helaas verhinderd wegens werkzaamheden.
4.5
Kennisplatform Bewonersinitiatieven Kleine Kernen: nieuwsbrief 2012-2. Ter kennisname.
4.6
Klaverblad Zeeland: uitnodiging netwerkbijeenkomst Mantelzorg dd. 13 en 14 maart en email
dd. 20-2 met factsheet en adviesbrief. Ter informatie aangenomen.
4.7
ZVKK: ledenvergadering dd. 17 april 2012 om 18.00 uur. Dit jaar gaan we hier niet heen.
4.8
Gemeente Borsele, Kees Leijnse: brief m.b.t. aansprakelijkheid dorpsraad/braderie (zie punt
5.1)
4.9
Fondswervingonline.nl (via Erwin de Koster): subsidies, fondsen, sponsors. Nogmaals door
Jan digitaal sturen naar Gert-Jan
4.10 EPZ: tussenstand verbetermaatregelen kerncentrale Borssele. Nee, ter kennisname
4.11 Gem. Borsele: Duurzaamste dorp van Borsele. Afmelden Jan; dat traject gaan we niet in.
5. Openstaande punten
5.1
Stand van zaken aanpassing structuur Dorpsraad  Braderie comité (juridische
aansprakelijkheid ontvlechten).( Nick en Gert-Jan) brief Kees Leijnse. Nick en Gert-Jan gaan in
ieder geval ook nog checken in hoeverre mede-organisator Peter Moens verzekerd is. De
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5.7
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5.9

5.10

5.11

5.12

aanbevelingen in deze brief zijn duidelijk en het standpunt van de Dorpsraad is:
Naar aanleiding van de aanbeveling in de brief van Kees Leynse is het standpunt van de
Dorpsraad dat deze eist dat braderie 2013 georganiseerd wordt vanuit een nieuw op te richten
stichting of vereniging door braderiecomité ’s-Gravenpolder.nl, in verband met de juridische
hoofdelijke aansprakelijkheid. Alle hand-en spandiensten worden verleend vanuit leefbaarheid
van het dorp en niet meer vanuit verantwoordelijkheid van de Dorpsraad.
Korting subsidieverlening: bezwaar aantekenen? Actie Nick, bezwaarbrief, zie verslag 24-12012 punt 5.2. Komt nog.
Website, stand van zaken (Nick en Gert-Jan). Overleg met braderiecommissie over
samenwerking in deze.
Groen idee bermen/verbreding fietspaden N669 (Goesestraatweg) Nick mailt tekening door naar
Astrid en Astrid neemt actie richting provincie, zie verslag 24-1-2012 punt 5.4 Is
gemaild;wordt vervolgd.
Fondsen benaderen n.a.v. nieuwsbrief ZVKK 2011-4: actie Gert-Jan, zie verslag 24-1-2012
punt 4.11. Rabo en R&B Wonen zijn al benaderd; Jan stuurt nog meer adressen.
Klacht bestrating Goesestraatweg en Egelantierstraat; Goesestraatweg nog niet afgehandeld
Reactie van R&B wonen m.b.t. parkeeroverlast De Zwake. Wordt vervolgd; actie ligt bij het
gezamenlijk Zwake beheerdersoverleg
Klacht situatie voetpaden achterzijde woningen Schoolstraat; brief verstuurd door Nick; al
reactie gehad? (Nick)Nog geen reactie, stuurt reminder
Dorpsfilms (email Marianne Goetheer) Nick gaat Actie ondernemen, we nemen deze in eigen beheer. Ze
zijn nu bij Marian Bakker; adres opzoeken.
JOP/Onze gast Cornie Dekker licht toe wat er de afgelopen tijd heeft plaatsgevonden en
hierdoor komt er over en weer duidelijkheid in de wirwar van verantwoordelijkheid en
gebeurtenissen. De vraag is: hoe kan deze impasse doorbroken worden? Afgesproken wordt dat
er binnenkort een bijeenkomst zal zijn door de leden van de BEHEERSCOMMISSIE ( waarin
vertegenwoordigd zijn; Gemeente met de straathoekwerker, Dorpsraad (Gert-Jan),
(jongerenwerk en jeugd) om te overleggen over de toekomst van de JOP en oplossingen te
vinden voor vraagstukken als wie is leading, wie regelt het, enz.enz.
Overlast ’s-Gravenpolder (n.a.v. brief en persbericht door de Gemeente en email Britta Janssen
en Reformatorisch dagblad) Zij vragen om een reactie van de Dorpsraad. Er wordt een
persbericht opgesteld wat aan de vragers (ook PZC) gemaild wordt nog dezelfde avond (door
Gert-Jan)
Heropening molen “De Korenhalm” en naamgeving pad achter de molen. Actie Astrid, de
opening zal op vrijdag 11mei plaatsvinden en de aandragers van de naam zullen worden
uitgenodigd.
Factuur domeinnaam Erwin de Koster. Nick, zal deze factuur betalen.

2.

Jaarvergadering: agenda samenstellen, o.a. deelname door Jan Zandee (wethouder) en Marcel
Matthijsse (Veiligheidsregio), presentatie uitwerking workshop Rampscenario.
De agenda voor de jaarvergadering van dinsdag10 april wordt samengesteld in grote lijnen en er
zullen nog diverse gasten uitgenodigd worden ( Zoals Jan aspirant bestuurslid Leo Marijs zal
benaderen en Astrid dhr. Ad Schenk als nieuwe wethouder/opvolger Marga Vermue-Vermue en
mailt de diverse belanghebbenden zoals PZC, Bevelandse Bode etc.). Ook de leden van de
kascontrolecommissie ( Dhr. Walhout en Dhr. de Kok) worden uitgenodigd door Nick, evenals
voor de controle binnenkort. De taken van de bestuursleden voor die avond worden verdeeld.
Nick maakt brief/vragenlijstje voor 2012. Astrid mailt de conceptagenda naar een ieder en
maakt het jaarverslag. Gert-Jan zorgt t.z.t. dat de agenda in het ’s-Gravenpoldertje geplaatst zal
worden ( net voor Pasen) en mailt de deelnemers van de workshopavond van 19-01-1.2

7.

Wat verder ter tafel komt
Afscheid wethouder Marga Vermu-Vermuee op donderdag 22 maart. Astrid en Gert-Jan zullen
gaan.

Trace van Tennet, zie informatie.
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8.

Rondvraag
Geen verdere vragen

9.

Vergader agenda:

10 april (Jaarvergadering), 5 juni, 11 september en 20 november

Het schema kan wellicht in overleg worden aangepast( behalve 10 april) in een geschikte
vergaderdag waarin iedereen zich kan vinden.
10. Sluiting vergadering
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