Dorpsraad ’s-Gravenpolder
Secretariaat: Magnoliastraat 19
4431 DN ‘s-Gravenpolder
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Verslag jaarvergadering Dorpsraad ’s-Gravenpolder dinsdag 16 april 2013
Aanvang: 20.00 uur in dorpshuis “Ons Dorpsleven”, Poelvoordestraat 3,
zaal open vanaf 19.30 uur
Agenda:
1. Opening & introductie huidige dorpsraadleden:
Astrid Goedegebure (voorzitter); Nick Boogert penningmeester); Jan Paauwe
(secretaris/postadres); Gert-Jan van Riet (algehele ondersteuning; Leo Marijs (aspirant lid)
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom, met name de wethouder Ad Schenk, de heer
Beelaerts van Blokland, Edwin Koops (wijkagent) en Jos van Esbroeck (Rabobank). Naast deze
aanwezigen en de dorpsraad zijn een 18-tal dorpsbewoners aanwezig.
2. Dit jaar herkiesbare en aftredende leden:
Nick Boogert en Jan Paauwe zijn aftredend en herkiesbaar;
Leo Marijs is aspirant lid en verkiesbaar.
Door de aanwezigen worden Nick Boogert en Jan Paauwe unaniem herkozen en Leo Marijs
gekozen als lid.
We zijn op zoek naar nieuwe aspirantleden. U kunt eerst als aspirantlid meedraaien om te
kijken en dan beslissen om lid te worden. Gegadigden kunnen zich aanmelden bij het bestuur
of via info@dorpsraadsgravenpolder.nl
3. Jaarverslag secretaris en penningmeester
en kort verslag Floodaware 31-01-13
Door de secretaris worden de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar doorgenomen
waaronder 6x vergaderen, overleg m.b.t. de vermeende overlast van de jeugd, meedenken met
het opstellen van de jeugdnota, overleg met andere dorpsraden inzake inzet van buurtbussen
etc. Zie verder het jaarverslag.
De penningmeester licht het financiele jaarverslag toe. Het jaar 2012 is afgesloten met een
klein positief saldo. Door de lagere subsidie van de gemeente voor 2013 en volgende jaren zal
het een hele klus worden om de begroting sluitend te maken.
De kascontrolecommissie bestaande uit Huib de Kok en Wim de Wilde heeft alles
gecontroleerd en in orde bevonden waarna de penningmeester decharge wordt verleend. Voor
volgend jaar is Wim de Wilde opnieuw beschikbaar voor kascontrole en zal naast hem een 2 e
persoon worden gezocht.
4. Drs. Ard Schenk, wethouder gemeente Borsele
Nieuws vanuit de gemeente.
Door Ad Schenk wordt enkele zaken toegelicht m.b.t. het vormen van 100.000+ gemeenten
waarbij vanuit Borsele meer gedacht wordt aan samenwerken i.p.v. fuseren; de vergrijzing van
Borsele en krimp en de noodzakelijke bezuinigingen van 0,5M in 2015 en 1M in 2016 en 2017.
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5. Pauze
6. Vertoning filmopnames s'Gravenpolder e.o. begin jaren dertig gemaakt
door huisarts C.J. Kruijs Voorberge
Door de heer Beelaerts van Blokland worden enkele filmfragmenten vertoont
uit de jaren dertig o.a. schaatsen op de Weel. Gezien de reacties vanuit de
zaal kwam dit positief over. Helaas was de tijd te kort om alle films te vertonen.
Nagedacht zal worden om i.o.m. de heer Beelaerts een afzonderlijke avond te plannen in 2013
voor de filmvertoning.
7. Edwin Koops, wijkagent
Voorstellen en toelichten van zijn taken
Door Edwin Koops wordt een toelichting gegeven op zijn taken als wijkagent voor de gemeente
Borsele. Meldingen worden ingedeeld in 3 prioriteiten nl. prioriteit 1 is spoed en een 112
melding, prioriteit 2 is geen spoed en een 8844 melding en prioriteit 3 is bijv. overlast en een
melding voor de wijkagent.
8. Jos van Esbroeck, directeur retail Rabobank
Toelichten van reorganisatie en sluiting kantoren
Door Jos van Esbroeck wordt een toelichting gegeven op de landelijke s luiting van kantoren
i.v.m. het lage bezoekersaantal. Transacties worden voor 98% via internet of telefoon
afgehandeld. De geldautomaat blijft op de huidige locatie in ’s-Gravenpolder gehandhaafd. Men
zoekt ook naar mogelijkheden voor geldverstrekking via ondernemers en kerkelijke instellingen.
Tevens heeft de Rabobank een “geld thuis” service voor personen die geen gebruik kunnen
maken van bijv. de automaat. I.v.m. de milieu overlast van achtergelaten bonnetjes heeft men
besloten deze niet meer uit te geven. Gezien de reacties van diverse zijden zal alsnog worden
overwogen om bonnetjes uitgifte weer mogelijk te maken.
9. Inbreng uit de zaal; wat leeft er momenteel in het dorp
Vanuit de zaal kwamen de volgende opmerkingen:
verkeerstoename op de Langeweg en parkeren ter hoogte van de EmTe
overlast van hondenpoep en het ontbreken van afvalemmers waarin men dit kan deponeren
10. Braderie 1 juni 2013
Loskoppeling van de dorpsraad en vooruitblik
Door Gert-Jan van Riet wordt een toelichting gegeven op de loskoppeling van de
braderiecommissie van de dorpsraad.Valt nu onder verantwoording van de
ondernemersvereniging. Enkele activiteiten voor de braderie 2013 worden genoemd zoals
deelname van natres, bevrijdingsmuseum, paardenkeuring, trekkermuseum etc.
11. Rondvraag
Vanuit de zaal komt de vraag of er iets gedaan kan worden aan de overlast van het parkeren
op de Schuitweg tijdens de braderie. Er zal een verwijzing worden gemaakt naar
parkeerterreinen bij het dorpshuis en achter de Zwake.
12. Sluiting
Met dank aan ieders aanwezigheid en inbreng wordt de vergadering afgesloten om 22.00 uur,
waarna er nog een drankje wordt aangeboden.

