Dorpsraad ‘s-Gravenpolder
Notulen vergadering
6 september 2017

Dorpsraad
s-Gravenpolder

19.30 uur in het Dorpshuis
___________________________________________________________________
Dorpsraadleden: Gert-Jan van Riet (voorzitter)
Gasten: John Dekker (jeugd- en
Jan Paauwe (secretaris en penningmeester)
jongerenwerker)
Leo Marijs
Wieni Uitman
Sjaak Bikker (afwezig)
Aspirant leden:
__________________________________________________________________________________________
1.

Opening vergadering en vaststelling agenda
Gert-Jan opent de vergadering, heet allen hartelijk welkom, in het bijzonder John Dekker (jeugd- en jongerenwerker
gemeente Borsele) De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen
2.1
Sjaak Bikker heeft zich afgemeld.
2.2
John Dekker is vananf 1-1-2017 vanuit Juvent gedetacheerd als jeugd- en jongerenwerker binnen de gemeente
Borsele. Hij besteedt per week ca. 16 uur aan de jongerenraad en ca. 16 uur aan jeugdhulpverlening. Het betreft
jongeren tot ca. 25 jaar. Bezoekt regelmatig scholen, hangplekken etc. Bij constatering van problemen worden
hulporganisaties zoals Alevo, SVRZ etc ingeschakeld. Hij houdt daarna regelmatig contact met de hulpverleners. Hij
loopt tegen het probleem aan dat jongeren niet meer te bereiken zijn (is landelijk probleem) en niet meer te activeren
zijn voor bijv. deelname aan de jongerenraad of andere activiteiten. Is te bereiken onder tel.nr. 06-52560941.
3.

Goedkeuring notulen van vorige vergadering 11-07-2017
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd

4. Ingekomen stukken
4.1
Vrijwilligershuis (diverse activiteiten); ZB/Planbureau (uitnodiging congres “Armoede en sociale uitsluiting” dd. 2510); ZVKK (doorstart); Zeeuwind (vervallen bijeenkomst 31-8 windpark WAP); Gem. Borsele (bijeenkomst
duurzaamheidsbeleid 4-10, opruimen zwerfafval Baarland en Kaloot 7-10, verkeersremmers Populierestraat); CDA
(uitnodiging verkiezingsprogramma 5-9); SGP/CU (nieuwsbrief)
4.2
Gem. Borsele (Joyce Buijze): uitnodiging opening beweegtuin dd. 16-9. Zie punt 5.4
4.3
Gem. Borsele: bezoek van burg. Gerben Dijksterhuis dd. 4-10. Zie punt 5.11
4.4
Gem. Borsele en RenBwonen; bevestiging ontvangst email m.b.t. parkeerproblematiek Klimopplein/Egelantier. Zie
punt 5.5
4.5
Mediaburo Zeeland: offerte website. Zie punt 5.10
4.6
DR ’s-Heerenhoek (Rinus Knuit): verslag bijeenkomst dd. 5-7 werkgroep overleg dorpsraden. Zie punt 5.6
4.7
Natuurmonumenten: email m.b.t. kappen bomen Haagdijk
4.8
Jos Westrate: aanleveren tekst ’s-Gravenpoldertje (22-9) uiterlijk 6-9
5. Bespreekpunten
5.1
Jeugdsoos en samenwerking scholen en dorpsraad; info Chris Innemee: Aktie: Gert-Jan
Ligt stil; geen activiteiten. Van de agenda halen.
5.2
Hoogspanningslijn: stand van zaken: Aktie: Jan
Wacht op uitspraak Raad van State eind 2017 n.a.v. bezwaren.
5.3
Kunstwerk door Hans de Win; stand van zaken workshops: Aktie: Wieni
Loopt goed. Nog 300 tegels te maken. Nog workshop op 7 oktober en feestelijke afsluit avond op 8 november met
mogelijkheid voor tegels maken.
5.4
Borsele beweegt: opening beweegtuin: Aktie: Leo/Wieni
De beweegtuin wordt 16 september geopend door Olga Commandeur. Gert-Jan, Leo en Jan zullen hierbij aanwezig
zijn.
5.5
Parkeerproblematiek Klimopplein/Egelantier: Aktie Gert-Jan/Jan
Er zal overleg plaats vinden door de Gemeente met R&B Wonen en de VVE. Tevens zal in opdracht van de gemeente
door een extern bureu een onderzoek worden gedaan naar het dagparkeren.
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

6.
6.1

6.2

Overleg dorpsraden: Aktie: Gert-Jan / Jan
Er is 5 juli een overleg geweest tussen de gemeente en de werkgroep van 5 dorpsraden Heinkenszand, ’s-Heerenhoek,
Ovezande, Hoedekenskerke en Nisse om een gezamenlijke visie te ontwikkelen “Relatie dorpsraden-gemeente”.
Contact opnemen met Rinus Knuit voor een kort overleg met de dorpsraad ’s-Gravenpolder.
Straatnaambord “Piet Snoep pad”: Aktie: Gert-Jan
Inmiddels in overleg met Dianne de aanvullende tekst doorgegeven aan Natuurmonumenten waarna ze contact zullen
opnemen.
Jaarvergadering: wat doen we in de toekomst? Aktie: allen
We blijven bij 5 reguliere vergaderingen en 1 jaarvergadering. De jaarvergadering zal ingekort worden. Er zal naast
de dorpswethouder Ad Schenk nog 1 spreker worden uitgenodigd. Het onderdeel braderie en pauze komen te
vervallen.De agenda zal dus worden: opening – verkiezing – jaarverslagen -Ad Schenk – Spreker –
rondvraag/sluiting.
Thermphos dossier: Aktie: Gert-Jan
Op advies van Diederik Samson zullen de nog benodigde kosten van € 83 miljoen gelijkelijk verdeeld worden tussen
het Rijk, de Provincie en Zeeland Sea Ports. Er wordt niet gesproken over de eventuele extra kosten voor het reinigen
van radioactief staal. Gert-Jan zal hierover vragen stellen aan de Provinciale Statenleden met een cc. Naar de PZC.
Nieuw website: Aktie allen
Mediaburo Zeeland heeft opdracht ontvangen voor de nieuwe website van de dorpsraad en de braderie. Verwachting
is dat na verwerking van eventule opmerkingen de websites eind september actief zullen zijn.
Bezoek Gerben Dijksterhuis: programma dd. 4-10 van 19.30 – 21.00: Aktie: allen
Het bezoek draagt een informeel karakter. We zullen het volgende programma voorstellen: 19.30 ontvangst in het
dorpshuis met koffie; daarna rondrit langs highlites van het dorp in TukTuk’s; vanaf 20.30 netwerkborrel in het
dorpshuis waarvoor bestuursleden van diverse verenigingen, scholen en kerkenraden zullen worden uitgenodigd.
Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Er is een folder binnen gekomen “Kern met Pit”voor het stimuleren van buurtinitiatieven. Wanneer je een goed idee
hebt, kan dit tot 31 oktober 2017 worden aangemeld. Wanneer je project wordt goedgekeurd en dit binnen 1 jaar wordt
gerealiseerd, wordt dit beloond met € 1.000,00 en het predicaat Kern met Pit. Misschien is er een mogelijkheid om het
Kunstwerk hier voor aan te melden. Aktie: Wieni
Bomen Haagdijk: Natuurmonumenten is in gesprek met de gemeente over het kappen van de bomen aan de Haagdijk.
Dit zal deze winter plaats vinden. Herplanting zal waarschijnlijk bestaan uit walnoten- en fruitbomen. Aktie: Jan

7.

Volgende vergaderingen: 15 november

8.

Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijne sluit Gert-Jan om 22.00 uur de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng.
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