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UITNODIGING JAARVERGADERING 2021

Wanneer: dinsdag 3 mei 2022

vanaf 19.15 uur binnenkomst, aanvang 19.30 uur

Dorpshuis de Jeugdhoeve

Wij nodigen u van harte uit voor onze jaarvergadering. 
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1. Opening door de voorzitter 

2. Voordracht nieuwe leden 
dorpsraad

3. Waar staat de dorpsraad voor?

4. Terugblik op de afgelopen 
periode 2020- 2022 

5. Marga van de Plasse; 
wethouder gemeente Borsele

6. Nieuws vanuit huisartsen-
praktijk Zorg op Zak

7. Actualiteiten rondom 
Sloepoort, Central Gate –
vrachtwagenparking

8. Informatie over B2030

9. Korte inleiding HAIRE-project

10. Rondvraag  - inbreng uit de zaal

11. Napraten onder het genot van 
een hapje en een drankje
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Mobiele bereikbaarheid
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Verkeersveiligheid Molendijk
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• En verder, ondanks de coronamaatregelen:

• Aandacht voor veiligheid en verlichting op het Sint Bavo welpenpad

• Verkeerssnelheid en parkeerbeleid

• Project HAIRE

• Overname website heerenhoek.nl

• Communicatie via de dorpskrant

• Sponsoring van adverteerders op website en in dorpskrant
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Speerpunten dorpsraad inzake verkiezingen gemeenteraad 2022. 
In een schrijven aan alle politieke partijen in Borsele hebben we ons uitgesproken over een aantal punten:

• Gezondheidszorg

• Schoolvoorziening

• Algemene voorzieningen

• Jeugd

• Toerisme

• Goede internetverbindingen

• Duurzaamheid

• Woningbouw

• Uitbreiding industriegebied en veiligheid
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Portefeuilles
Werk en Inkomen
WMO en Sociale Zaken
Welzijn en Zorg
Cultuur
Jeugd- en ouderenbeleid
Onderwijs
Sport
Dorpshuizen

Nevenfuncties

Secretaris stichting Focus Twee (onbezoldigd)
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Wethouder Marga van de Plasse
2e loco-burgemeester

Contactgegevens
MCJvandePlasse-Nagelkerke@Borsele.nl

Voor afspraken: 
wethouderssecretariaat@borsele.nl

Dorpswethouder voor: 
Baarland, 's-Heerenhoek, 's-Gravenpolder, 
Lewedorp, Nisse

Politieke partij
CDA

mailto:MCJvandePlasse-Nagelkerke@Borsele.nl
mailto:wethouderssecretariaat@borsele.nl


• Centrale locatie: ‘s-Gravenpolder en Ovezande

• Nevenlocaties: Hansweert en ‘s-Heerenhoek volwaardige praktijk met apotheek

• In gesprek met gemeente Borsele geschikte plaats nieuw gezondheidszorgcentrum

• Voorkeur voor Ovezande, beperkte spreekuren met apotheekvoorziening en 
waarborg voor bezorgen van medicatie
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Actualiteiten rondom Sloepoort, Central Gate – vrachtwagenparking 

• Sloepoortgebied, driehoek Borsselsedijk-Driedijk-
Drieklauwenknooppunt

• In 2008 uitspraak Raad van State: geen bedrijfsterrein

• 2 juli 2018 plan van North Sea Port (NSP) voor vrachtwagenparking: 
200 vrachtwagens op 4 ha

• Uitgangspunten dorpsraad:
• Geen ontsluiting over het dorp ‘s-Heerenhoek

• Geen licht- en geluidsoverlast voor direct aanwonenden en dorp

• Geen aantasting van het milieu / fijnstof
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Actualiteiten rondom Sloepoort, Central Gate – vrachtwagenparking 

• Dorpsraad heeft de volgende opties voor inrichting aangegeven:

• Agrarische bestemming zoals het vroeger was
• Natuurgebied (bos, wandelpaden)
• Energiepark met zonnepanelen en eventueel windenergie
• Toegevoegde waarde:

• zoetwatervoorziening voor landbouw

• Biodiversiteit (bloemen en bijen)

• Begrazing door schapen en kleinvee
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Actualiteiten rondom Sloepoort, Central Gate – vrachtwagenparking 

• 5 sept 2019 Inrichting energiepark, ondersteuning door Zeeuwind

• 8 nov 2019 presentatie aan NSP

• Tussen 8 nov 2019 en 30 apr 2020 meerdere overleggen

• 29 jan 2020 presentatie aan vertegenwoordigers gem. Borsele

• Maart 2020 plan besproken met burgemeester Dijksterhuis

• 30 apr 2020 besproken met directie NSP, Zeeuwind en dorpsraad

• Voorstel dorpsraad alternatieve locatie Central Gate: driehoek 
Westerscheldetunnelweg-Assenburgweg-Europaweg-Oost

23



24Bron: Infobulletin North Sea Port Augustus 2019



Actualiteiten rondom Sloepoort, Central Gate – vrachtwagenparking 

• 2 jun 2020 Reactie NSP: “Technisch gezien nagenoeg onmogelijk om CG 
in te richten op terrein aan de Assenburgweg”

• Beperkingen:

• Veiligheidscontour van het Sloegebied

• Risicocontour van het spooremplacement, geen 
overnachtingsmogelijkheden

• Kabels- en leidingenstrook

• NSP is verantwoordelijk voor 

• een veilig onderkomen van chauffeurs

• Vermijden van ondermijning
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Actualiteiten rondom Sloepoort, Central Gate – vrachtwagenparking 

• 17 jun 2020 Onderbouwd rapport door Bosch&Van Rijn

• Er is 4,8 nodig, terrein aan de Jurjaneweg is 7,4 ha

• Terrein Jurjaneweg valt buiten veiligheidscontour

• Huidige eigenaar Natuurmonumenten is bereid tot grondruiling 
met Sloepoort

• Spoorwegemplacement biedt geen belemmering

• Gedeeltelijke herziening van de veiligheidscontour via de RUD
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Actualiteiten rondom Sloepoort, Central Gate – vrachtwagenparking 

• 17 dec 2020 NSP en dorpsraad communiceren constructief met 
elkaar.

• NSP is en blijft eigenaar van perceel Sloepoort

• Voorstel: op 10 ha CG en ± 20 ha energiepark

• Rekening houdend met geluidsoverlast Drieklauwenknooppunt

• Streven naar meer elektrificatie
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Actualiteiten rondom Sloepoort, Central Gate – vrachtwagenparking

• 19 mrt 2021 Kennismaking met extern adviseur Fon ten Thij

• Compensatieplan

• Veel ontwikkelingen in het Sloegebied

• Gesprekken in breed verband: Tennet – gem.Borsele –
prov.Zeeland – ministerie Economische Zaken –
Natuurmonumenten – NSP + 4 dorpsraden Borssele, 

‘s-Heerenhoek, Nieuwdorp, Lewedorp 
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Aanstaande ontwikkelingen:

• Windpark IJmuiden Ver Alpha

• Bouw 380 KV station

• Leidingen via Veerse Meer, Oude Sloe
richting Borsele-West

• Mogelijke bouw waterstoffabriek

• Mogelijke bouw 2e kerncentrale

• Central Gate
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Actualiteiten rondom Sloepoort, Central Gate – vrachtwagenparking

• 17 nov 2021 En hoe nu verder?

• Werkgroep B2030 Borssele wil een aaneengesloten Sloebosrand

• Werkgroep B2030 Borssele wil geen CG in de Borsselsepolder

• NSP heeft 30 ha Sloepoort perceel in eigendom en heeft plannen dit 
verder te ontwikkelen
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• Informatie over B2030 – initiatief van gemeente Borsele voor alle 
aangesloten dorpen, gestart in 2015 o.l.v. burgemeester Jaap Gelok/ 
juni 2017: Gerben Dijksterhuis)

• Vooruitblik op Borsele 2030: het formuleren van streefbeelden, 
geformuleerd voor de gehele gemeente; gericht op de toekomst van 
onze inwoners, onze dorpen, het buitengebied.

• Burgemeester en Wethouders bezoeken ieder dorp in de gemeente 
om samen met de inwoners aan de slag te gaan om te werken aan het 
Borsele van de toekomst.
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* Hoe zorgen we er samen voor als inwoners, verenigingen, ondernemers en 
gemeente dat het plezierig wonen en werken blijft?

• Welke voorzieningen zijn/blijven er nodig?

• Hoe kunnen we daar SAMEN voor zorgen dat de juiste zorg geleverd wordt 
in de toekomst?

• Startbijeenkomst 05.11.2019

• Werkgroep duurzaamheid/energie: zonnepanelen-waterstof- elektrische 
auto’s

• werkgroep Welzijn / Imago en Zorg: aantrekkingskracht/ voorzieningrn?

• Werkgroep sport-spel & recreatie: kunnen verenigingen blijven bestaan?
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• 12 februari 2020: presentatie ideeën….(vlak voor corona)

• Vervolgoverleg moeilijk…

• Werkgroep welzijn: uitbouw van welzijnsvoorzieningen

• Zorg: aandacht voor ouderen/sociaal netwerk

• Imago: winkels/middenstand/bedrijven 

• Leefbaarheid

• Verkeer en verbindingen

• Wonen: ruimte voor alle leeftijdsgroepen
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• Contact met Beveland Wonen over samenwerking woonbeleid:  

- levensbestendige woningen

- Woonvormen voor jongeren en senioren

- Starterswoningen en doorstroommogelijkheden

- Nieuwbouw: Merietestraat/Willibrordusstraat/ Burg. Van Horsighstr.

- Verpaupering: onderhoud huur- en eigen woningen; tuinbeheer

36



• Verkeersbeleid: in samenwerking 
met dorpsraad!

• Aanpassingen Molendijk-
snelheidsbeperkingen

• Aanpak 
Nassauweg/Heinkenszandseweg/ 
sluipverkeer N-62

• Parkeren in bebouwde kom

• Vrachtwagens in het weekend

• Goed voorbeeld: Werrilaan
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• Huisartsenpraktijk nu en in de 
toekomst?

• Welke voorzieningen kunnen 
we behouden of uitbreiden?

• Bereikbaarheid zorg 
(verkeerssituatie 
Marktstraat/Laustraat)

• Vakantieperiode: inzet 
personeel

• Apotheekfunctie>>>>>>>>>?
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• Peilen winkelbehoefte:

• Gemis supermarkt

• Weekmarkt

• Ambulante handel

• Behoud 
slagerij/kapper/postagentschap

• Groenteboer in diverse vormen: 
24/7 of persoonlijk contact
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Wie trekt de 
(boodschappen)kar?
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• Welzijn: sociaal netwerk uitbouwen

• NL Doet

• Burendag

• Heitje voor karweitje (welpen)

• Vastenactie (Don Boscoschool)

• Boodschappendienst (burenhulp)

• Koffiehoek/-bezoek: soos/kerk/de 
Jeugdhoeve

• Taalklas op school/postcafé 
(parochiecentrum)

• zorgzaamsheerenhoek@zeelandnet.nl



• IMAGO

• Aanzien van dorp verbeteren: 
d’n ‘oek van Pakuus’

• Verbetering internet/zendmast

• Functie ‘de Jeugdhoeve

• Promotie dorp: dorpsvlag

• Dorpsfeest: Cultuur uit de Zak
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• Samenwerking:

• dorpsraad

• B-2030 
werkgroepen 

• Dorpskrant

• Website 

• HAIRE-onderzoek

42





HAIRE en de werkgroep Borsele 
2030

• Hoe kan ‘s-Heerenhoek een fijne 
plaats blijven om te wonen?

• Hoe kunnen ouderen ondersteund 
worden bij het langer zelfstandig 
thuis wonen?



De HAIRE instrumenten 

Guided
conversations

Sociale netwerk analyse Buurtanalyse



De “Guided Conversation”

Individuele gesprekken met ouderen 
over:
• Plaats gebonden onderwerpen
• Persoonlijk welzijn



De buurtanalyse

Groepsgesprekken met verenigingen, 
oa:

• Werkgroep Borsele 2030
• Beach event
• Dorpsraad
• Oudercommissie school
• Carnavalsvereniging
• …



Rondvraag  - inbreng uit de zaal
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Napraten onder het genot van een hapje en een drankje
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