
 

 

 

Notulen Dorpsraad 23 maart 2015  

Aanwezig: Rinus de Bart, Pia Kamping, Dorien Kronenberg en Mitchel Vermeulen                                 

Afwezig    : Chris Kouwijzer  Notulist: Pia Kamping 

1. Opening: Dorien opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

2. Mededelingen: Er zijn geen mededelingen. 

3. Dorien heet Rinus de Bart welkom in het bestuur.  

4. De notulen van de vergadering van 9 februari, gemaakt door Dorien, worden 

goedgekeurd. Onze dank hiervoor! 

5. Aanvulling op de agenda: Geen 

6. Ingekomen en uitgaande stukken:  

a. SLZ project “ieder dorp zijn boomgaard” van Stichting Landschapsbeheer 

Zeeland over hoogstamboomgaarden. 

b. OPOV Gewijzigde dienstregeling openbaar vervoer. Rinus gaat zich hierin 

verdiepen. 

c. Borselse sprinter. Men probeert meer mensen te interesseren hiervan gebruik te 

maken.  

d. ZVKK verzoek tot betalen contributie 2014. Is inmiddels betaald. 

e. Op verzoek van de werkgroep PSD.net zijn foto’s geplaatst met vraag of er 

mensen herkend worden. Site wordt goed bekeken en er zijn al diverse reacties. 

f. ZVKK uitnodiging voor netwerkbijeenkomst op 21 april 19:30 uur te Sint-Jansteen. 

Dorien en Pia gaan er naartoe. Pia zal 2 personen aanmelden. 

g. Verzoek dorpsraad Lewedorp over notitie Borsele 2030 is ter kennisgeving 

aangenomen. 

h. Factuur voor drukkosten van flyers en posters is gecorrigeerd en betaald. 

i. Er zijn geen uitgaande stukken. 

7. Bestuurlijke zaken: I.v.m. de voorlopige afwezigheid van Chris Kouwijzer om privé 

redenen gaat Dorien iemand benaderen om als interim lid in het bestuur plaats te nemen. 

Pia zorgt voor een bloemetje namens de dorpsraad. 

8. Toegankelijkheid vergaderingen. Via de website is er een vraag van een inwoner van 

Hoedekenskerke binnengekomen over de toegankelijkheid van de vergaderingen. Het 

bestuur geeft de voorkeur aan één keer per jaar een openbare vergadering in de Griend. 

De overige vergaderingen zullen in besloten kring plaats vinden.   

 

9. Vervolg cursus AED-reanimatie: Dorien heeft al veel voorwerk voor een herhalingscursus 

gedaan, maar de bijdrage per deelnemer is nogal hoog. Er wordt gezocht of het 

voordeliger kan. Mitchel zal de lijst van deelnemers opzoeken en doorgeven. Binnenkort 

worden deze mensen voor de cursus uitgenodigd. Er is altijd plaats voor meer 

vrijwilligers! 

10. Acties:  

a. Rinus: Gegevens aanleveren aan Mitchel voor website  

b. Mitchel: Oude website opzeggen en inhoud verwijderen. 



c. Allen: Kopie identiteitsbewijs inleveren bij Dorien, formulieren van KvK verder 

invullen en opsturen.  

d. Contact leggen met  Rene Wink, boswachter bij Natuur Monumenten i.v.m 

excursie in juni.  

e. Mitchel: Wijzigingen dorpsraad zijn doorgegeven aan de gemeente. Punt 

afvoeren. 

f. Mitchel: Contact opnemen met de Griend over website. 

g. Mitchel: Contactgegevens doorgeven aan Stedenbouw en Landschap om op de 

hoogte te blijven van en mee te kunnen praten over ontwikkelingen m.b.t. plan 

HKK360. 

h. Allen: op 1 april 15:00 uur komen we bij elkaar bij de “Hoed” voor nieuwe foto’s 

voor de website. 

i. Pia: 2 personen aanmelden voor bijeenkomst ZVKK. 

11. Volgende vergadering is op 18 mei 20:00 uur ’s-Gravenpoldersestraat 32. 

12. Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag.  

13. De vergadering wordt gesloten.                                                                                    

 


