
Verslag dorpsraadvergadering  21 januari 2019 
Aanwezig: Ed, Louis, Jan, Johan,  Jos, Ria 
Afwezig mk: Tineke, is al geruime tijd ziek, Ria stuurt kaartje namens de Dorpsraad  
Gast: Margriet Koeleman 
  
1.Ed heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering 
 
2.De notulen van de vorige vergadering op 12 november 2018 worden goedgekeurd. 
    Lopende zaken buitendienst zijn opgelost. Rails gerepareerd en trottoir is netjes geworden 

 
3. Ingekomen post: 
    Iedereen heeft ingekomen post ontvangen. Hierover zijn geen opmerkingen. 
    Ed vraagt of er door de leden gereageerd kan worden wanneer een mail een vraag bevat.  

 Ook wordt deelname op prijs gesteld bij vergaderingen buiten het overleg van de Dorpsraad om.                
Voor leden die overdag werken is dit natuurlijk moeilijk, maar er zijn ook avond vergaderingen.        

 
4. Agenda 
Uitnodiging wethouder/ gezamenlijke visie Dorpsraden – gemeente 
Er bestaat een convenant van de gezamenlijke dorpsraden. Deze is actief sinds 2018. Hierin wordt 
een aantal punten genoemd: 

 Er zijn 3 contact momenten tussen de dorpen en de gemeente 

 De dorpswethouder (Marga v.d. Plasse) is aanwezig bij de jaarvergadering van de dorpsraad 

 De Dorpsraad dient tijdig geïnformeerd te worden (bv de Landing en Plan Plevier) 
Tijdens de afspraak met de wethouder zal Ed het beland van het convenant benadrukken, 
vooruitblikken en betere afspraken voor de toekomst maken. 
Actie: Ed maakt afspraak met de wethouder. De aanwezigen zijn het hiermee eens 
 
Herdenking Slag om de Schelde 
Ed heeft 2 brainstormsessies bijgewoond. Hier volt een aantal ideeën: 

 5 mei, landing van mariniers bij Baarland 

 Oude legervoertuigen optocht 

 26 oktober, op de dijken bij de 4 dorpen gedurende 24 uur vuur laten branden. Het thema is 
de 4 Freedoms zoals beschreven door president Roosevelt 

 Gezamenlijke maaltijd met de dorpsbewoners 
 
De voorstellen met begroting liggen nu bij de B&W 
Jos vraagt of de Mallaardloop wellicht in Baarland zou kunnen starten. De aanvraag is echter al 
verstuurd. 
 
Jaarvergadering Dorpsraad 
Deze vindt plaats op 25 maart 

 cijfers 
De cijfers van de kascommissie en de Beer worden dan gepresenteerd. De kascommissie zal bijtijds 
geïnformeerd worden. 

 Verkiesbaarheid leden. Jan zal nadenken over herverkiezing 
 
Nieuwsbrief 
Onderwerpen: 

 Lid worden Dorpsraad 

 Vrijwilligerscentrale 

 Verkeer en metingen 



 Postcoderoos, flyer is klaar, wordt samen met dorpsnieuws rondgedeeld 

 Website Baarland, Johan zou deze taak graag aan iemand anders overgeven 

 Activiteitenkalender 
 
 
 
Buitendienst 
Lopende zaken zijn opgelost. 
De verrekijker aan de Westerschelde is eraf gehaald. Waar is hij?  
Actie: Jos zal navraag doen bij Euroscoop 
 
Nieuwe inwoners 
Ed heeft 2 nieuwe bewoners bezocht. 
 
Lopende zaken 
Trapveldje 
Reactie van Jacob ontvangen, wil afwachten hoe de plannen i.v.m. bouwgrond verder aflopen. Ed 
heeft hem op het hart gedrukt hierover tijdig te communiceren.  
AED  
De mogelijkheid om een dakje boven de AED te plaatsen wordt verder bekeken. 
Containers 
Op de Burgemeester Vogelaarstraat is een probleem met het plaatsen van vuilcontainers en het 
parkeren van auto’s. Inmiddels heeft Johan contact gehad met de gemeente met als resultaat dat de 
oude vuilniswagen de containers weer gaat ophalen op de Noordelijke Achterweg. Bewoners worden 
hierover geïnformeerd. 
  
Rondvraag 
Johan: heeft een wedstrijd m.b.t biodiversiteit gewonnen. Heeft een plan ingediend om bij kasteel 
Hellenburg meer bloemen e.d. te plaatsen.  De prijs is 3000Euro.  Johan wil dit onderbrengen bij de 
Beer. 
Ria: het valt op dat er steeds vaker op het Groentje  wordt geparkeerd, of dat het wordt gebruikt als  
plek waar je met de auto kunt keren. Verder in de gaten houden en bewoner(s) hierop aanspreken. 
Ed: op 8 februari is een bijeenkomst van de protestgroep de Landing in de consistorie. Louis zal Ed 
vergezellen. 
 
Op 31 januari is de jaarvergadering Stichting Dorpshuis 
 
Margriet wil van de gelegenheid gebruik maken te bedanken dat zij aanwezig kon zijn. Vindt contact 
momenten belangrijk. 
Heeft de volgende onderwerpen als CDA raadslid in haar portefeuille: 
Afvoerverwerking, verkeer en mobiliteit, milieu en Borsele 2030. 
 
Volgend overleg: 
Datum:  27 mei 2019 
Plaats:   The Cameronian 
Tijd:   20.00 uur 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     


