
Ondenverp: : Overleg Dorpsraden Oud & Nieuw 2006 - 2007 

Plaats: : Gemeentehuis 

Datum: : 23 november 2006 

Aanvang: : 20.00 uur 

Aanwezigen: : Dorpsraad 's-Graven polder 
Dorpsraad Ellewoutsdijk (en jongerenraad Ellewoutsdijk) 
Dorpsraad Borssele 
Dorpcraad Heinkenszand 
Porpsraad Lewedorp 
Dorpsraad Nieuwdorp 
Regiopolitie Zeeland (G. Walraad) 
Gemeente Borsele (Burgemeester Gelok, R.M. Pieterse) 

i. Opening 
Burgemeester Gelok opent de vergadering heet iedereen welkom. 
Hij zegt dat de gemeente de oud en nieuw vuren niet wil verbieden, maar wel 
beheersbaar en binnen de perken wil houden. Het plan van aanpak dat de laatste 
jaarwisselingen is gehanteerd wordt ook dit jaar gebruikt. Hij ziet hierbij de dorpsraden als 
sleutelfiguren. 

2. Vaststellen van het verslag van het dorpsradenoverleg oud & nieuw van 8 
november 2005 

Hef verslag is doorgenomen en met instemming van alle aanwezigen, zonder inhoudelijke 
opmerkingen vastgesteld. NB. Dank aan Toon Capello voor de inzet van vorige jaren. 

3. Bespreken kernpunten plan van aanpak 2006-2007 
De punten van het plan van aanpak rijn doorgenomen met de dorpsraden; 

Er worden geen stookplaatsen aangewezen en geen preventieve voorzieningen 
zoals het storten van zand en het plaatsen van afiethekken e.d. getroffen. 

' Dorpsraden kunnen wel zand storten op de bekende stookplaatsen. Dit zand zal na 
oud & nieuw door de gemeente worden verwijderd; 
De afscheidingsstang op het kruispunt Goescestraatweg-Langeweg te 's- 
Gravenpolder zal, net als voorgaande jaren, wel preventief worden venuijderd. 
Er wordt wederom benadrukt dat het verbranden van auto's, banden, caravans etc. 
niet is toegestaan; 
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Verboden stookmaterialen worden vooraf venvijderd. De politie zal controleren op 
deze materialen. Daarnaast verzoekt de burgemeester de dorpsraden om te 
signaleren en te melden. Meldingen kunnen worden gedaan via het nummer van de 
politie 0900-8844. De buitendienst van de gemeente zal de materialen vervolgens 
verwijderen. 
Indien er schade wordt toegebracht en de gegevens van de dader@) zijn bekend, 
dan zal de schade worden verhaald; 
Dorpsraden worden verzocht een actieve, intermediaire rol te spelen; 

a Er vindt vooraf communicatie plaats. Er wordt zoals voorgaande jaren een bericht in 
de Borselse bode geplaatst. Daarnaast verspreiding van posters, flyers e.d. 

4. Overige bijzonderheden 
De volgende bijzonderheden zijn aan de orde gekomen: 

's-Gravenpolder: 
De soos in 's-Gravenpolder zal op 01 januari van 01 .O0 uur tot 06.00 uur geopend zijn. 
Mogelijk zal dit de jeugd van het dorp aantrekken. 
Er zal worden gestookt tijdens de jaarwisseling, hierover is geen concrete informatie 
bekend, maar de inschatting is dat dit op de bekende plaatsen zal gebeuren; 

Ellewoutsdijk: 
Ook in Ellewoutsdijk is het dorpshuis geopend tijdens de jaanuisseling. 
Het stoken gebeurt altijd onopvallend en rustig. Als aandachtspunt werd genoemd dat 
men niet op het schoolplein moet gaan stoken; 

Lewedorp: 
Afgelopen jaar is er gestookt nabij het schoolplein. Hierdoor zijn er tegels ingezakt. Dit 
jaar zal de dorpsraad proberen te sturen (mogelijk zand storten). Indien er dit jaar toch 
schade ontstaat, zal de gemeente zich inzetten om dit zo snel mogelijk te herstellen; 

Borssele: 
Geen informatie over het stoken. Van voorgaande jaren is bekend dat het meestal om een 
klein vuurtje gaat; 

Heinkenszand: 
Geen informatie. Vorig jaar was het erg rustig in hel dorp tijdens de jaarwisseling; 

Nieuwdorp: 
Geen informatie over het stoken. Waarschijnlijk is het dorpshuis geopend; 

Politie (Geo Walraad): 
De verkoop van vuuniverk zal dit jaar op donderdag, vrijdag en zaterdag plaatsvinden. 
Zondag beslist niet. Het afsteken van vuurwerk mag op zondag vanaf i 0.00 uur; 
De verkooppunten zullen in 's-Gravenpolder en Heinkenszand zijn; 
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Burgemeester: 
Op 2 januari is er in de brandweerkazerne te Borssele een Halt-dag. Hier zullen jongeren 
die zijn doorvenvezen naar Halt aan het werk worden gezet, in het kader van het Halt- 
traject. 

Ronald Pieterse: 
Bij het storten van zand niet meer dan 2 m3 per stookplaats gebruiken. Dit in verband met 
het weghalen van (verontreinigd) zand na de jaahvisceling. 

5. Rondvraag 
De dorpsraad Borssele vraagt wat er gebeurt indien zaken echt uit de hand lopen. 
De burgemeester antwoord dat er dan contact moet worden opgenomen met de 
hulpdiensten (politielbrandweer), Voor gevallen die geen spoed vereisen kan het nummer 
0900-8844 worden gebruikt. Voor spoedeisende zaken het reguliere alarmnummer. 

De dorpsraad Heinkenszand merkt op dat het zinvol kan zijn om volgend jaar ook de 
jongerenraad uit te nodigen voor de bespreking oud 8 nieuw. 
Wier za! volgend jaar voor worden gezorgd. 

6. Afsluiting 
De burgemeester bedankt alle aanwezigen. Het verslag van deze bijeenkomst zal naar de 
15 dorpsraden worden gestuurd. Daarnaast wijst hij er op dat er voor vragen contact kan 
worden opgenomen met Ronald Rieterse van de gemeente, telefoonnummer (01 13) 23 83 
89 of per e-mail rmpieierce@borsele.nl. 

Nadat er geen verdere vragen J opmerkingen van de aanwezigen meer waren is de 
vergadering gesloten. 


