Dorpsraad ‘s-Gravenpolder
Notulen vergadering
9 september 2020
19.30 uur in het Dorpshuis
_________________________________________________________________
Dorpsraadleden: Gert-Jan van Riet (voorzitter)
Jan Paauwe (secretaris en penningmeester)
Leo Marijs
Wieni Uitman

Gasten:

Aspirant leden: Hans van Vliet en Patrick Platschorre
__________________________________________________________________________________________
1.

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

2.

Mededelingen
De heer Hans van Vliet is met kennisgeving afwezig.

3.

Goedkeuring notulen van vorige vergadering 17-06-2020.
De notulen van de vergadering dd. 17-6-2020 worden ongewijzigd goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken
4.1 Tennet: (380 kV Nieuwsbrief april, juli en aug); Dorpsraad Nisse: (Belevenissen feb); Gem. Borsele: (bestrating
Kamperfoelistraat; bomen Ambachtsstraat; asfalteren Schoorkenszandweg; vervangende nieuwbouw Schoolstraat); BZZB:
(nieuwsbrief mei); Dorpsraad Lewedorp: (nieuwsbrief april.); ZVKK:((Maex Impuls Zeeland: Versterk je buurt; contributiebrief €
25,00); Beveland Wonen: (jaarverslag 2019 en afscheid Maarten Sas 1-9); ZB: (subsidie leefbaarheid bedrijven en bewoners)
De ingekomen stukken onder pt. 4.1 worden ter kennisgeving aangenomen.
4.2 Dorpsraad ’s-Gravenpolder: jaarverslag 2019, financieel overzicht 2019 en begroting 2020: Zie pt. 5.9
4.3 Buurbusvereniging Zuid-Bevland: aangepaste buurbuslijn: Zie pt. 5.10 (via Klimopplein)
4.4 Werkgroep ’s-Gravenstraat: Gespreksverslag 2 maart en email 21-6: Zie pt. 5.4
4.5 Gemeente Borsele: Brief Voorgenomen bezuinigingen: Zie pt. 5.11
4.6 Omroep Zeeland: uitnodiging Zomerspelen
De uitnodiging van Omroep Zeeland om mee te doen aan de zomerspelen op 22 juli was te kort dag. Gert-Jan heeft nog
geprobeerd anderen hiervoor te regelen maar dit is niet gelukt waardoor we dit hebben afgezegd.
4.7 Anita Menheere: email hondenspeelplaats
Door Anita Menheere is een email naar de gemeente verzonden voor het realiseren van een hondenspeelplaats. Gert-Jan
heeft doorgegeven dat Jacqueline Korsuize hier ook mee bezig is. Gevraagd of we op de hoogte gehouden kunnen worden
van de reactie door de gemeente.
4.8 Johan Hubregtse: email woning
Gert-Jan heeft met Johan gesproken en meegedeeld dat de dorpsraad geen partij is om te zorgen dat zijn woning een andere
bestemming krijgt om bijv een B&B te realiseren. Hij zal dit zelf met de gemeente moeten regelen. De woning is inmiddels
verkocht.
5. Bespreekpunten
5.1
Borsele 2030: Aktie: Allen
I.v.m. de corana uitbraak is de bijeenkomst van 8 april niet doorgegaan. Wachten op een nieuwe datum.
5.2
Energieneutrale dorpen: Aktie allen
Is onderwerp voor een werkgroep in B2030. Tot nader order uitgesteld.
5.3
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP), zie email 12-10-2018: Aktie: Gert-Jan

Meerjarenprogramma Infrastructuur Borsele; geen nieuwe ontwikkelingen.
5.4
Werkgroep ’s-Gravenstraat: Aktie: Leo
I.v.m. Corona is er geen bijeenkomst meer geweest. Op het eventuele verzoek van de werkgroep aan de Dorpsraad voor
ondersteuning bij het realiseren van een enquete is positief gereageerd. Geadviseerd dat de OVS t.z.t. een advertentie in
het ’s-Gravenpolderteje zet en een flyer laat rondbrengen waarin een verwijzing staat naar de website van de dorpsraad.
We kunnen dan de enquete ter invulling op onze website plaatsen.
5.5
Klimaatadaptatie en de wateroverlast ’s-Gravenpolder: plan van aanpak gemeente: Aktie: Allen
Het knelpunt Prunusstraat is in 2019 uitgevoerd. Het knelpunt Fortrapastraar/Middenstraat/Schuitweg wordt binnenkort
aangepakt. Het knelpunt ’s-Gravenstraat/Schoolstraat/Kerkhoekstraat/Nazareth is nog niet ingepland en zal waarschijnlijk
gecombineerd worden met de aanpak van de parkeerproblematiek in de ’s-Gravenstraat.
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5.6
5.7
5.8

5.9
5.10
5.11

5.12

Bijhouden website, stand van zaken: Aktie: Gert-Jan
Gert-Jan zal nogmaals contact opnemen met de betreffende school voor ondersteuning door bijv. een student.
Herdenking 75 jaar Slag om de Schelde en 4 mei herdenking; Begroting: Aktie: allen
I.v.m. de corona uitbraak is de 4 mei herdenking gecancelled. Er zullen waarschijnlijk geen evenemente worden
georganiseerd tot 1-6-2021.
Windmolens Willem Anna Polder: Aktie: Allen
De presentatie bijeenkomst in De Vroone dd. 29-6 was minimaal bezocht door bewoners uit ’s-Gravenpolder. De Commissie
voor Milieueffectrapportage vindt dat de gemeente Kapelle beter moet onderbouwen waarom geen andere plekken zijn
onderzocht om windmolens neer te zetten.
Jaarvergadering 7 april: Aktie: allen
Jaarvergadering 7 april is gecancelled i.v.m. de corona uitbraak. Gezien de bijzondere corona omstandigheden wordt in
2020 geen jaarvergadering meer gehouden.
Aangepaste buurbuslijn: Aktie: Afgehandeld
Halte Populierestraat blijft ongewijzigd.
Bezuinigingen gemeente Borsele: Aktie: Allen
Verplaatsing Vrijwilligershuis naar Heinkenszand en sluiting Bibliotheek. Bezuinigingen zijn voorlopig opgeschort. Er zal
eerst een kerntakenonderzoek plaats vinden waarbij gekeken wordt welke taken de gemeente moet doen en welke niet. Dit
zal dit jaar plaats vinden waarna begin 2021 nieuwe besprekingen zullen volgen.
Jaarverslag 2019, financieel overzicht 2019, begroting 2020 Aktie: Allen
Het jaarverslag 2019 zal op de website worden geplaatst. Het financieel jaaroverzicht 2019 is gecontroleerd door de heren
J. Niemantsverdriet en L. Sturm en in orde bevonden. Het jaar 2019 is agesloten met een negatief resultaat van € 126,92

6.

Rondvraag en wat verder ter tafel komt

We doen ook dit jaar weer mee met de Rabo ClubSupport actie. Het bestedingsdoel zal ook nu weer zijn: Het
ondersteunen van de herdenking "Slag om de Schelde" en bevrijding van dit deel van Zeeland zoals dit elk jaar door de
scholen wordt georganiseerd in de kerk en bij het oorlogsmonument op de begraafplaats.
Scholen informeren over de Rabo ClubSupport actie: Aktie: Jan

Het idee om aspirant leden gelijk volwaardig lid te maken is statuair niet mogelijk. Leden van de Dorpsraad moeten nl.
conform art. 5 par. 2 op de jaarvergadering worden gekozen. De aspirant leden hebben hier geen moeite mee.

7.

Volgende vergaderingen: 11 november

8.

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