
 

 

Notulen Dorpsraad 18 mei 2015  

 

Aanwezig:  Pia Kamping, Mitchel Vermeulen en Dorien Kronenberg                           

Afwezig    : Chris Kouwijzer, Rinus de Bart Notulist: Dorien Kronenberg 

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

2. Mededelingen: Jammer dat Rinus niet aanwezig kan zijn en het is heel begrijpelijk 

dat Chris nog niet toe is aan andere activiteiten. De agenda graag een paar 

dagen van te voren sturen naar de bestuurleden en ook plaatsen op de site zodat 

mensen uit het dorp hierop kunnen reageren. 

3. De notulen van de vergadering van 23 maart, gemaakt door Pia, worden 

goedgekeurd. Onze dank hiervoor! 

4. Aanvulling op de agenda: Een kort verslagje van het bezoek in Sint Jansteen 

ZVKK. 

5. Ingekomen en uitgaande stukken:  (deze stukken worden zoveel mogelijk op de 

website gezet.). We weten nu hoe we in kunnen loggen. 

a. BZZB: Behoud van de Zak van Zuid Beveland. De informatie komt niet 

meer per post maar via de mail. 

b. Afvalbakken gemeente Borsele: De gemeente biedt alle scholen en 

verenigen maximaal 2 afvalbakken aan i.v.m. het zwerfvuil op straat. 

Mitchel zal de verenigingen  mailen en dit bericht doorsturen. De kosten 

van 75 euro moeten eerst betaald worden door de vereniging/school zelf 

en kunnen via de gemeente teruggevraagd worden. 

c. De Zeeuw maakt indruk: Dit is een fotowedstrijd waar een prijsje aan 

verbonden zit. De uitnodiging wordt op de website gezet.  

d. CDA Borsele trapveldje Vinningestraat: staat op de agenda 

e. Vraag over Logo Dorpsraad: Leo Fakkert wil het logo graag gebruiken voor 

nieuwe vlaggen voor ’t Winkeltje van Wullempje.  Mitchel zal het Logo 

digitaal doorsturen aan Leo. 

f. Subsidieformulier gemeente Borsele: Pia gaat de nieuwe aanvraag voor 

subsidie regelen.  

g. Formulieren KVK: Dorien heeft nog geen formulier terug ontvangen van 

Rinus en gaat bij Chris even langs om het formulier  in te vullen.   

h. Er is mailverkeer over en weer geweest over het trapveldje, mails zijn ter 

inzage. 

6. AED & Reanimatiecursus: Voor de cursus hebben er zich 8 mensen aangemeld. 

Dorien en Mitchel gaan ook mee en nemen deel aan het praktische gedeelte.  

 



7. Trapveldje Vinningestraat: Rinus de Bart heeft zijn mening op papier gezet en na 

enige discussie is het volgende voorstel ontstaan. Het grasveld behouden en 

palen plaatsen die als doel kunnen fungeren. Om het grasveld heen een baan 

trekken waarop gelopen kan worden en met een klein fietsje of step gespeeld kan 

worden. Aan de rand twee bankjes plaatsen zodat er ook even gezeten kan 

worden. Om het aangezicht te verbeteren gericht op de achtertuinen van de 

Kerstraat hebben we het idee om b.v coniferen te plaatsen zodat het er meer 

homogeen uit kan komen te  zien. Een schets van het idee wordt op de website 

geplaatst door Mitchel.  (zie bijlage) De rand om het grasveld heen kan in de 

winter als het vriest opgespoten worden en als schaatsbaantje dienen. Dorien 

schrijft een briefje aan het College van B&W met het  voorgenoemde voorstel van 

de Dorpsraad. 

8. Huisvestiging arbeidsmigranten: Het pand aan de havenstraat waar op het 

moment nog arbeidsmigranten wonen is erg aan het verpauperen. Binnen is het 

uitgeleefd. Wat kunnen wij doen als Dorpsraad om deze situatie te verbeteren? 

Het voorstel van Rinus is om onze dorpswerhouder dhr Westrate uit te nodigen 

zodat we ook kennis kunnen maken met hem en zaken die leven met hem te 

bespreken. Mitchel zorgt voor een uitnodiging voor de volgende vergadering op 

22 juni  a.s. 

9. Natuurmonumenten: Dorien legt contact met Rene Wink om een datum vast te 

leggen voor een wandeling met geïnteresseerden uit het dorp naar het nieuwe 

natuurgebied ten noorden van Hoedekenskerke.  

10. Speerpunten: We merken dat belangrijke zaken vanzelf op ons pad komen.     

11. Acties:  

a. Rinus: KVK formulier invullen en inleveren bij Dorien  

b. Rinus: Motivatie schrijven die geplaatst kan worden op de website   

c. Dorien: Contact leggen met  Rene Wink, boswachter bij Natuur 

Monumenten i.v.m excursie in juni.  

d. Mitchel: Dhr. Westrate uitnodigen voor de volgende vergadering . 

e. Pia: Subsudieaanvraag regelen 

f. Dorien Briefje schrijven aan Rien Huige over het voorstel van het trapveldje 

 

12. ZVKK:Pia en Dorien zijn naar de ledenvergadering geweest van ZVKK in Sint 

Jansteen. Het was heel gezellig en op de agenda stond de organisatie en het 

runnen van de dorpshuizen centraal. Een tip die gegeven werd was o.a dat je de 

energiebelasting bij de belastingdienst kunt terug vorderen.  

 

 

13. Werven nieuwe bestuursleden: Dorien heeft Marjolein van der Horst en Julian 

Walraven benaderd  om tijdelijk in de dorpsraad te komen i.v.m. onderbezetting. 

Ze hebben helaas te weinig tijd. Marjolein heeft wel aangeboden om 



tussenpersoon te zijn als wij via de PZC ons willen profileren of op een andere 

manier dit medium nodig hebben.   

14. Volgende vergadering is op 22 juni  20:00 uur Molenstraat 15. 

15. Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag.  

16. De vergadering wordt gesloten.                                                                                    

 


