Dorpsraad ‘s-Gravenpolder
Notulen vergadering

Dorpsraad
s-Gravenpolder

26 september 2018
19.30 uur in het Dorpshuis

___________________________________________________________________
Dorpsraadleden: Gert-Jan van Riet (voorzitter)
Jan Paauwe (secretaris en penningmeester)
Leo Marijs
Wieni Uitman

Gasten: Marga v.d. Plasse
(dorpswethouder)
Jan Joosse (Gem. Borsele)

Aspirant leden:
__________________________________________________________________________________________
1.

Opening vergadering en vaststelling agenda
Gert-Jan opent de vergadering, heet allen hartelijk welkom, in het bijzonder Marga v.d. Plasse en Jan
Joosse.
I.v.m. een andere vergadering van Jan Joosse zal de wateroverlast als 1e punt besproken worden.

2.

Mededelingen
De dorpsraad is zeer verheugd over de grote opkomst (15 personen) voor deze vergadering. Verder geen
mededelingen

3.

Goedkeuring notulen van vorige vergadering 20-06-2018.
Notulen van de vergadering dd. 20-6-2018 worden ongewijzigd goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken
4.1
DR Lewedorp (nieuwsbrief); DR Nisse (nieuwsbrief); Prov. Zeeland (wegafsluiting ivm knooppunt drie
klauwen); Gem. Borsele (certificaten postcodestroom H’kerke, opruimen Kaloot en strand Baarland 22/9):
Ter kennisgeving.
4.2
Gem. Borsele: workshop Borging B2030 & Dorpsraden dd. 29/8 vervalt: Ter kennisgeving.
4.3
Gem. Borsele: email m.b.t. parkeerproblematiek Klimopplein en de aanpak wateroverlast: zie pt. 5.1. en
5.6: Ter kennisname
4.4
R&B Wonen / RWS: uitnodiging bijeenkomst samenwerken dd. 30/8: Ter kennisgeving
4.5
Astrid Goedegebure: email aanpak parkeerprobleem t.h.v. de Paradijsvogel i.c.m aanpak wateroverlast:
Ter kennisgeving
4.6
Hans van ’t Veer: email m.b.t. de te verwachten maatregelen parkeerproblematiek Klimopplein: zie pt. 5.1:
Ter kennisname; door Gert-Jan is hierop per email geantwoord.
4.7
M. Lindenbergh: email m.b.t. te nemen maatregelen Gem. Reimerswaal inzake overlast houtrook: Ter
kennisgeving
4.8
Tennet: nieuwsbrief aanleg 380kV lijn Z-W West; Ter kennisgeving
4.9
EPZ: uitnodiging bijeenkomst “economie” dd. 26/6 en “afval” dd. 18/9: zie pt. 5.5: Ter kennisname
5. Bespreekpunten
5.1
Klimaatadaptatie en de wateroverlast ’s-Gravenpolder: plan van aanpak gemeente.
I.v.m. de extreme regenval eind mei, de daarmee gepaard gaande wateroverlast en de verwachting dat
deze extremen als gevolg van de klimaatverandering vaker zullen voorkomen, heeft de gemeente besloten
een aantal maatregelen te nemen. Deze worden toegelicht door Jan Joosse. Als eerste zijn de locaties
met hoge prioriteit aan de beurt, te weten de ’s-Gravenstraat-Kerkhoekstraat-Schoolstraat, de SchuitwegFortrapastraat, Nazareth en de Prunusstraat. Er wordt nu een plan van aanpak gemaakt waarin o.a. de
volgende maatregelen worden opgenomen:
- paden lager maken zodat regenwater via openbaar groen naar sloten wordt afgevoerd
- stoepen hoger maken en de weg hol leggen zodat waterberging op de straat toeneemt
- via drains onder de staat water afvoeren naar sloten
- de duiker bij de Bernhardweg (Schuitweg/Fortrapastraat) is te klein; gemeente neemt dit op met het
Waterschap
Als eerste aanzet is voor deze maatregen € 190.000,00 uitgetrokken. Zodra de plannen technisch zijn
uitgewerkt, zal de gemeente een inloopavond organiseren voor de direct aanwonenden. De bedoeling is
dat de uitvoering zomer 2019 zal plaats vinden.
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5.2

5.3
5.4

5.5

5.6

5.7
5.8

Vanuit de aanwezigen kwamen nog de volgende opmerkingen:
- vaker de kolkenzuiger inzetten zodat de riolering vrij blijft van bladeren en vuil: gemeente neemt dit mee
- het afvoeren van regenwater op de locatie van Den Dekker Bouw is heel slecht: Gemeente neemt dit op
met het Waterschap
Parkeerproblematiek Klimopplein/Egelantier: stand van zaken Aktie Gert-Jan/Jan
De maatregelen die nog dit jaar genomen worden zijn toegelicht te weten: parkeerschijfzone Klimopplein
voor vrijdags 8-20 uur en zaterdags 8-17 uur en een parkeerverbodzone voor de Langeweg, de
Egelantierstraat met inbegrip van de kruispunten Wilgestraat/Langeweg en
Magnoliastraat/Hazelaarstraat/Egelantierstraat. Hierop zal worden gehandhaafd zodat de verkeersoverlast
zal verminderen en langparkeerders naar het parkeerterrein achter De Zwake worden verwezen.
Overleg dorpsraden: Aktie: Allen
Bijeenkomst 29/8 gaat niet door, komt nieuwe datum.
Bijhouden website: Aktie: Gert-Jan
Gezien het feit dat Mediaburo Zeeland niet meer reageert, heeft Pascal Korsuize aangegeven de website
te onderhouden. De kosten hiervoor zullen € 15,00 per maand bedragen. De gemeente heeft aangegeven
dat max.
€ 100,00/maand aan vrijwilligers gegeven mag worden zodat dit geen probleem is. Besloten wordt om met
Pascal in zee te gaan.
Verkeersveiligheid: Populierestraat verkeersvriendelijke attendering max. snelheid: Aktie: Gert-Jan
Versmallingen en drempels zijn aangebracht. Blijft een punt van aandacht. Er komt nog wel een actie
“Bedankt dat je langzamer rijdt”. Gezien het feit dat de weg niet ingericht is als 30km weg, heeft
handhaving op deze snelheid geen prioriteit.
EPZ: uitnodiging bijeenkomsten: Aktie: allen
De laatste bijeenkomsten van 2018 zijn geweest: 26/6 Economie en 18/9 Afval. De bijeenkomsten waren
zeer interessant en zinvol. Wanneer we bepaalde onderwerpen besproken willen hebben, kunnen we dit
angeven.
AVG: mededeling op de website: Aktie: Gert-Jan
Op de website zal een opmerking worden geplaatst hoe we als dorpsraad met de privacy omgaan
Nieuwbouw Bosseweide: voortgang: Aktie: Leo
Er zal niet worden geheid. Momenteel is een laag zand aangebracht voorhet inklinken. Punt is
afgehandeld.

6.

Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Vanuit de aanwezigen kwamen de volgende opmerkingen:
Op verschillende plaatsen is parkeeroverlast, bijv. op de hoek van de Schoolstraat door een
persooneelsbus en op de ’s-Gravenstraat waardoor hier fietsers gedwongen worden over de stoep te
fietsen. Men zou graag zien dat er meer handhaving door de BOA plaatsvindt. Gemeente: BOA is
momenteel een aantal weken uit de running, wordt waargenomen door een invaller, echter deze heeft
14 kernen onder zijn beheer. We proberen er aandacht aan te geven.
Open en groene karakter van het dorp gaat achteruit doordat er overal schuttingen worden geplaatst
bijv. hoek Goesestraatweg/Fortrapastraat. Gemeente: valt binnen vergunningsvrij bouwen.
I.v.m. late levering meubilair wordt de opening van het verbouwde dorpshuis uitgesteld tot 1 december
om 14.00 uur.
Waar zijn de oude schilderijen van het dorpshuis gebleven? Deze waren te leen. Mirjam gaat dit na.

7.

Volgende vergaderingen: 14 november

8.

Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit Gert-Jan om 22. 00 uur de vergadering en bedankt een ieder voor
haar/zijn inbreng en zegt nogmaals dank uit aan de grote opkomst.
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