
 

 

 

 

  
Beste Dorpsraad en genodigden,  

 

Hierbij ontvangt u de agenda, met begeleidende brief, voor de dorpsraadvergadering van 22 

juni 2015. De onderwerpen die op de agenda staan zijn door leden van de dorpsraad 

aangedragen en zijn vervolgens door de voorzitter en secretaris verwerkt in de agenda. 

Hieronder treft u een overzicht van terugkomende en nieuwe agenda punten die een 

toelichting behoeven.   

 

terugkomend agendapunt 

Trapveldje Vinningestraat 
CDA Borsele zet zich in voor het realiseren van een sport/trapveldje aan de Vinningenstraat. Op dit moment 

gebeurt er nagenoeg niets op het lege  perceel. De dorpsraad is voor een tijdelijke invulling/bestemming en 

heeft een schets/plan bij de gemeente ingediend.    
  

AED reanimatiecursus (evaluatie) 
De dorpsraad heeft 19 mei jl. voor inwoners van Hoedekenskerke, die op de AED lijst staan, een 

herhalingscursus georganiseerd.   
   

Excursie Natuurmonumenten Hoedekenskerke Noord 
Natuurmonumenten, de beheerder van het natuurgebied Hoedekenskerke Noord, wil in samenwerking met de 

dorpsraad één of meerdere excursies gaan organiseren.   
  

Nieuw agendapunt     

Huisvesting arbeidsmigranten 
De dorpsraad maakt zich opnieuw zorgen over de huisvesting van arbeidsmigranten in het dorp. De aandacht 

gaat hierbij vooral uit naar het voormalige Westerschelde hotel. 
 

Gebruik bestrijdingsmiddelen tuinbouw 
Met welke frequentie gebruiken tuinders bestrijdingsmiddelen en welke middelen worden er gebruikt. 

 

Met vriendelijke groet, 
namens alle leden van de dorpsraad Hoedekenskerke.   

 

 

 

 

Dorien Kronenberg     Mitchel Vermeulen   
Voorzitter     Secretaris  
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1.     Opening.  

2.     Welkomstwoord en mededelingen. 

3.     Welkom heten wethouder Kees Weststrate   
4.     Goedkeuring notulen vorige vergadering. 

5.     Eventuele aanvulling agenda.  

6.     Ingekomen en uitgaande stukken: 
  Ingekomen stukken: 
    - Divers reclame materiaal Vrijwilligershuis  
    - Jongerenraad Borsele 

   Uitgaande stukken:  
   - Subsidieregeling ‘Maak werk van je idee’. 
 
7.     Huisvesting arbeidsmigranten Havenstraat 
8.     Bestuurlijke zaken  
    Voortgang werven van nieuw(e) leden/interim bestuurslid   
    
9.     Trapveldje perceel Vinningestraat     
10.   Evaluatie op AED-reanimatiecursus 19 mei jl.  
11.   Gebruik bestrijdingsmiddelen tuinbouw Hoedekenskerke 
12.   Excursie Natuurmonumenten Hoedekenskerke Noord 
12.   Acties: 
         (R, C)  Persoonlijke pagina’s website invullen.           [  ]  
         (R) Formulieren KvK invullen       [  ] 
         (D)  Trapveldje terugkoppelen naar gem. Borsele    [  ] 
         (D) Excursie natuurmonumenten terugkoppelen    [  ] 
         (P)  Subsidieaanvraag indienen bij gem. Borsele     [  ]  
 
13.  Volgende vergaderdatum(s) vastleggen.  
14.  Wat verder ter tafel komt.  
15.  Rondvraag. 
16.  Sluiting. 
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>   Vergadering (besloten) Dorpsraad Hoedekenskerke 

       22 juni 2015 om 20:00 u. Locatie: Molenstraat 15. 


