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Welzijnsmedewerker. 
 
Heeft u hulp of ondersteuning nodig in uw thuissituatie ? Maakt u zich zorgen om een 
dorpsgenoot ? Heeft u advies nodig over wonen, zorg en welzijn ?  
Neem dan contact op  met de welzijnsmedewerker op telefoonnr. 06-11269719 of per email 
dorpsraadbaarland@gmail.com 
 
Vrijwilligerscentrale 
 
Een kleine klus (die u zelf niet (meer) kan), geen vervoer naar dokter, winkel e.d.?, de 
vrijwilligerscentrale Baarland helpt u graag. Bel: 06-28897842 
 
Nieuwe vorm Dorpsnieuws 
 
Heeft u zich al aangemeld voor het dorpsnieuws in nieuwe vorm ? Zie bijlage ! ! ! ! 

 
Oproep 
 

Hierbij het verzoek aan ouders van spelende jeugd. Het gras en terras bij het dorpshuis is 
geen speelplaats voor de jeugd. Door kattenkwaad wordt helaas schade aangebracht !!!  
Wilt u a.u.b. uw kinderen hierop wijzen. Steken uw kinderen met oud-en nieuw vuurwerk af ? 
Vraag ze dan om a.u.b. geen overlast te veroorzaken en voorzichtig te zijn. 
 
Slotstraat 
 
Vanwege financiële tegenvallers , met name bij het sociaal domein, is het er dit jaar niet van 
gekomen om de Slotstraat aan te pakken. Bestrating en parkeervakken moeten nodig 
aangepakt worden in verband met wortelopdruk. Een andere indeling zodat meer parkeer 
plaatsten ontstaan is wenselijk vanuit de Dorpsraad. 
De boomspiegels worden komend jaar wel aangepakt. Als eerste wordt de groeiplaats van 
de leilindes verbeterd. Het bedrijf TFI (Tree Fertilizer Injection) injecteert de grond onder 
luchtdruk met een mengsel van voedingsstoffen en bodemverbeteraar. Dit zorgt voor meer 
lucht (poriën) en waterbuffering rond de wortels. Omdat de wortels in de huidige situatie te 
weinig ruimte krijgen, gaat de boom op zoek naar overlevingsruimte. Daarom groeien de 
wortels zeer oppervlakkig en drukken ze de klinkerbestrating omhoog. Na de TFI-
behandeling moeten de wortels meer de diepte in gaan. Bijkomend voordeel is ook dat de 
overlast door luizen minder wordt. 
Als het bovenstaande is voltooid zal er , in overleg met de bewoners van de Slotstraat, 
nieuwe beplanting in de boomspiegels komen. 
  
Begraafplaats 
De oude bomen( Sorbussen)  aan de voorste rand van de begraafplaats zijn aan het einde 
van hun levensduur. Omwaaien bij storm is zeker een risico. Zoals het nu naar uitziet zullen 
de bomen in 2020 gerooid moeten worden. 
De nieuwe aanplant van een paar jaar geleden slaat helaas moeizaam aan. De gemeente 
beraad zich nog over de te nemen stappen. 
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Dorpsvisie 
 
De dorpsraad vindt het van groot belang dat er een dorpsvisie gemaakt wordt aangezien in 
2021 de Omgevingswet in werking treedt. 
De Omgevingswet vraagt gemeenten beleid te maken (omgevingsvisie) en daarin, samen 
met de inwoners ( dorpen ) op te nemen wat de ambities en kwaliteiten zijn voor de 
gemeente. Een dorpsvisie kan aan de basis liggen van de omgevingsvisie. Maatschappelijke 
organisaties, overheid en bedrijfsleven moeten met inwoners, omwonende en dorpen  
samenwerken als zij plannen hebben in de omgeving 
Met deze  dorpsvisie wordt inhoud gegeven aan de gedachte dat bewoners meer regie 
krijgen over de manier waarop hun dagelijkse leefomgeving kan en zal worden ingericht, 
rekening houdend met alle relevante (ruimtelijke en fysieke) aspecten.  
 
Begin 2020 wordt er een inloop avond voor de Baarlanders georganiseerd  waarbij men 
zijn/haar mening kan geven over o.a. woonomgeving en landschap, verkeer en 
verkeersveiligheid, toerisme en recreatie. 
Uiteraard zullen alle uitkomsten van de B2030 werkgroepen aan de basis staan van de 
dorpsvisie.  
                                                                                                                                                                                                            

Activiteitenkalender 

 
 8 jan  Dorpshuis ‘’Eten wat de pot schaft’’ 
10 jan  Nieuwjaarsreceptie dorpshuis 
20 jan  Dorpsraadvergadering 
30 jan.  Baarlandse Babbel 
24 jan  Dorpsvereniging ; Ledenvergadering 20.00 
31 jan  Toneelvereniging ‘’Festival der Fantasten 
1 feb  Toneelvereniging ‘’Festival der Fantasten 
 6 feb  Stichting Dorpshuis alg. ledenvergadering 
12 feb  Dorpshuis “ Eten wat de pot schaft’’ 
27 feb  Baarlandse Babbel 
 7 mrt  Dorpsvereniging ; Voorjaars Bingo 20.00 
11 mrt  Dorpshuis “Eten wat de pot schaft” 
16 mrt  Jaarvergadering Dorpsraad 
21 mrt   Toneelvereniging ‘’Festival der Fantasten – voor de ouderen 
26 mrt  Baarlandse Babbel 
27 mrt  Toneelvereniging ‘’Festival der Fantasten 
28 mrt  Toneelvereniging ‘’Festival der Fantasten 
 8 apr  Dorpshuis “Eten wat de pot schaft” 
27 apr  Koningsdag 
30 apr.  Baarlandse Babbel 

 

 
  



 
 
 
Digitale Nieuwsbrief 
 
Zes keer per jaar ontvangt u van ons de Nieuwsbrief Baarland met daarin 
mededelingen en oproepen van de dorpsraad en de activiteiten kalender.  
Het plan is om binnen nu en 6 maanden over te schakelen op een digitale versie 
hiervan zodat u, na aanmelding, het dorpsnieuws in uw mailbox ontvangt.  
Wellicht kunnen en willen de verenigingen, clubs en ook het dorpshuis t.z.t. ook 
gebruik maken van de dan ontstane emailgroep om hun activiteiten bij u kenbaar te 
maken. 
 
Het spreekt voor zich dat wij zorgvuldig met uw gegevens om zullen gaan en deze 
niet met andere zullen delen. Ook niet met andere clubs en verenigingen in Baarland 
die wellicht later , via deze mailgroep van de dorpsraad, hun activiteiten bij u onder 
de aandacht willen brengen. Op deze manier kunnen we al snel een paar duizend 
kopieën per jaar besparen ! 
 
 Uiteraard kunnen Baarlanders die dat willen de papieren versie blijven ontvangen . 
 

Wilt u in de toekomst de digitale versie van het dorpsnieuws 
ontvangen ? Stuur dan een email naar 
baarlandnieuws@gmail.comu 
 

Wilt u de papieren versie blijven ontvangen vult u dan 
onderstaand formulier in en geef dit even af bij het dorpshuis of 
stop het in de brievenbus 
 
Meldt u zich niet aan voor een van beide nieuwsbrieven dan 
ontvangt u geen nieuwsbrief meer !! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Graag wil ik de papieren Dorpsnieuws blijven ontvangen 
 
Naam……………………………………………….. 
 
Adres…………………………………………………… 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wij zullen dit bericht in de komende 2 nieuwsbrieven herhalen zodat iedereen ruim 
de tijd heeft. Uiteraard hoeft u zich maar 1 x aan te melden  
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