Dorpsraad ‘s-Gravenpolder
Notulen vergadering
29 januari 2020
19.30 uur in het Dorpshuis
___________________________________________________________________
Dorpsraadleden: Gert-Jan van Riet (voorzitter)
Jan Paauwe (secretaris en penningmeester)
Leo Marijs
Wieni Uitman
Aspirant leden:

Gasten: Geen

Geen

__________________________________________________________________________________________
1.

Opening vergadering en vaststelling agenda
Gert-Jan opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen
Geen mededelingen

3.

Goedkeuring notulen van vorige vergadering 13-11-2019.
De notulen van de vergadering dd. 13-11-2019 worden ongewijzigd goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken
4.1 Tennet: (380 kV Nieuwsbrieven dec en jan); Provincie Zeeland: (Nieuwjaarsbijeenkomst 10/1); Dorpsraad
Nisse: (Belevenissen dec); Gem. Borsele: (ter inzag bestemmingsplan "Kern 's-Gravenpolder, gedeelten
Ambachtsstraat en Kerkhoekstraat, 2020"); BZZB: (nieuwsbrief dec); ZVKK: (contributiebrief); Dorpsraad
Lewedorp: (nieuwsbrief en uitnodiging jaarverg.)
De ingekomen stukken onder pt. 4.1 worden ter kennisgeving aangenomen.
4.2 Buurbusvereniging Zuid-Bevland: aangepaste buurbuslijn (via Klimopplein). Zie pt. 5.11
4.3 Werkgroep 4 mei: verslag 1e en 2e bijeenkomst: Zie pt. 5.8
4.4 Gem. Borsele: organiseren vrijheidsmaaltijd 5 mei: Zie pt. 5.8
4.5 Gem. Borsele: nieuw datum 1e bijeenkomst B2030: Zie pt. 5.1
4.6 Gem. Borsele: bezuinigingen begroting en schrappen social sofa: Zie pt. 5.7
5. Bespreekpunten
5.1
Borsele 2030: Aktie: Allen
De eerste bijeenkomst is verzet naar 8 april. De gemeente zal dit 2x communiceren in het Borsele Bulletin
in de Bevelandse Bode.
5.2
Energieneutrale dorpen: Aktie allen
Is doorlopend item; onderwerp voor een werkgroep B2030
5.3
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP), zie email 12-10-2018: Aktie: Gert-Jan
•
Meerjarenprogramma Infrastructuur Borsele; is doorlopend item.
5.4
Werkgroep ’s-Gravenstraat: Aktie: Leo
Er is nog geen echt voorstel. Gedacht wordt o.a. aan parkeerhavens en passeerstroken.
5.5
Klimaatadaptatie en de wateroverlast ’s-Gravenpolder: plan van aanpak gemeente: Aktie: Allen
Het probleem ’s-Gravenstraat moet nog worden uitgevoerd.
5.6
Bijhouden website en AVG mededeling, stand van zaken: Aktie: Gert-Jan
AVG staat op de website. Pascal heeft i.v.m. zijn drukke baan alleen nog tijd voor kleine aanpassingen aan
de website. Gert-Jan heeft de HZ benaderd of er studenten beschikbaar zijn voor onderhoud aan de
website.
5.7
Borsele 50 jaar jubileum: Aktie: allen
I.v.m. de financiele situatie van de gemeente Borsele heeft men het budget moeten halveren. Hierdoor
komen we niet meer in aanmerking voor een social sofa. Punt is afgehandeld.
5.8
Herdenking 75 jaar Slag om de Schelde en 4 mei herdenking: Aktie: allen
Programma van 17.00 – 18.00 is grotendeels rond. Nog bezig met ontwerp en fabricage gedenkteken. De
gemeente stelt € 150,00 beschikbaar voor 1 consumptie per bezoeker en € 500,00 voor een
vrijheidsmaaltijd op 5 mei. We zien geen mogelijkheid om deze maaltijd te organiseren; navragen of dit
bedrag ten goede kan komen aan de 4-mei herdenking. Aktie: Jan
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5.9

5.10

5.11

Windmolens Willem Anna Polder: Aktie: Allen
Nog niet bekend welke opmerkingen zijn binnengkomen op de NRD welke ter inzage lag. Vanuit het
windfonds zal geld (ca. € 25.000,00 per jaar) beschikbaar worden gesteld aan de gemeente Borsele i.v.m.
de overlast voor ’s-Gravenpolder van de molens in de Willem Annapolder. Als dorpsraad vinden dat dit
geld wel geoormerkt zal moeten worden.
Onderwerpen/sprekers jaarvergadering 7 april: Aktie: allen
Gert-Jan zal het programma toelichten van de 4-mei herdenking die voor het eerst in ’s-Gravenpolder
wordt gehouden.
Rob Pieterse is bereid een toelichting te geven op de renovatieplannen van de woningen in de
Schoolstraat en de fusie van RenB Wonen met RWS.
Aangepaste buurbuslijn: Aktie: allen
Sinds december rijdt de buurbuslijn 595 (Goes-Hoedekenskerke v.v.) via het Klimopplein-WilgestraatPopulierestraat door ’s-Gravenpolder met een halte op het Klimopplein en in de Populierestraat. De halte
op de Populierstraat tussen de wegversmalling en het kruispunt met de Goesestraatweg vinden we uit
verkeerstechnisch oogpunt niet optimaal. Voorstellen om deze te laten vervallen en vanaf de
Goesestraatweg over de Langeweg v.v. in een lus te rijden rond De Zwake/Klimopplein. Aktie: Jan

6.

Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

7.

Volgende vergaderingen: 7 april (jaarvergadering); 17 juni; 2 september; 11 november

8.

Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit Gert-Jan om 21.30 uur de vergadering en bedankt een ieder voor
zijn/haar inbreng.

Pagina 2 van 2
Dorpsraad notulen vergadering 29-01-2020

