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Dorpsleven                                          

Ook in dit dorpsnieuws kunnen wij helaas geen mel-
ding maken van nog komende dorpsactiviteiten. Het 
verenigingsleven ligt stil en het dorpshuis is gesloten . 
Laten we hopen dat we in de nabije toekomst elkaar 
weer tegen kunnen komen bij de rommelmarkt, eten 
wat de pot schaft, de Baarlandse Babbel, de bingo en 
het Berenfeest. Zij die getroffen zijn door het coronavi-
rus wensen wij beterschap en een voorspoedig herstel.  

 

Vrijwilligerscentrale 

Een kleine klus ( die u zelf niet (meer) kan), geen ver-
voer naar dokter, winkel e.d.?, De vrijwilligerscentrale 
helpt u graag. Bel :0628897842 

Rondweg Hoedekenskerke 

In de raadsvergadering van 7 januari j.l. heeft de ge-

meenteraad van Borsele ingestemd met de GGA - Bor-

sele Oost ( Rondweg Hoedekenskerke). Voor Baarland 

heeft het hele project, waar de rondweg onderdeel van 

is, over het algemeen positieve gevolgen.                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vertrekkend vrachtverkeer van Crop Alliance wordt 

aan de achterkant van de fabriek via de zeedijk weer 

terug naar de randweg geleid. Dit betekend halvering 

van het vrachtverkeer door Bakendorp. 

De veiligheid op de weg van Kwadendamme naar 

Baarland zal, met name voor fietsers ,toenemen. Ver-

keer voor Crop gaat niet meer over de Striepseweg. 

Verkeer met als bestemming camping Scheldeoord  

zal ook via de rondweg geleid worden en zal dus niet 

meer door Baarland richting camping rijden. 

Voor de driehoek Baarland-Bakendorp-Scheldoord 

hebben wij de gemeente gevraagd meer aandacht te 

schenken aan het veiligheidsaspect. Landbouwver-

keer, vrachtverkeer en toeristen maken hier samen 

gebruik van de wegen.  

Vernielingen 

Voor het tweede jaar op rij is er rond de jaarwisseling-

weer het bankje aan de Striepseweg door jeugd met 

vuurwerk vernield. De kosten zijn voor de dorpsraad. 

  

 

 

 

 

Ook het richtingsbord naar Crop moest er aan geloven.  

Elders in het dorp was ook overlast. 

 

 

 

 

De daders zijn helaas onbekend en kunnen niet op 
hun gedrag aangesproken worden.  

Dit soort vernielingen zou men in een grote stad ver-
wachten maar helaas blijkt keer op keer dat ook in een 
klein dorp als Baarland de jeugd rond  de jaarwisseling 
ontspoort. 

 

 


