
verslag dorpsraadvergadering  9 september 2019 
Aanwezig: Ed, Jan, Johan,  Jos, Ed, Wilma 
Afwezig: Ria en Louis 
  
1.Ed heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering 
 
2.De notulen van de vorige vergadering op 27 mei worden goedgekeurd.    

 
3. Ingekomen post: 
    Iedereen heeft ingekomen post ontvangen. Hierover zijn geen opmerkingen. 
  
4. Agenda 
Roddelen.  
Er zijn klachten dat er teveel over de Dorpsraad wordt geroddeld. Het aanspreken op het 
functioneren van de Dorpsraad is goed. Maar het is niet goed om over de Dorpsraad leden te 
roddelen. Waarom “nieuwkomers” direct affakkelen door mensen die zelf vrijwel nooit iets doen. 
Iedereen is welkom in de Dorpsraad. Is men ergens op tegen, dan is er genoeg ruimte voor tijdens de 
Dorpsraadvergaderingen. Verder geen aandacht besteden aan zeurders. 
 
Oorlogsgraf  fam.Zandee 
Er zijn klachten dat dit graf er niet uitziet. Volgens de gemeente is dit geen officieel oorlogsgraf, zij 
zullen hier ook niets aan doen. De familie zelf doet er ook niet veel aan. Verder laten rusten.  
 
Website/ digitale brief 
De gezamenlijke website met de gemeente gaat niet door. Onze software is zwaar verouderd. Totale 
kosten voor nieuw is ca1/3 van het jaarbudget. De Dorpsraad kan dit niet betalen. 
Ed gaat de wethouder benaderen voor een éénmalige bijdrage, anders doorschuiven naar 2020, 
maak werk van je idee 
 
Pro actief beleid 
Ed; er wordt hoofdzakelijk gereageerd, graag zelf wat actiever zijn. Dit gebeurt al volgens de 
aanwezigen, er worden enkele voorbeelden genoemd. 
 
Omgevingswet 2021 
Ed: Wat hoort er voor ons in de “Dorpsvisie”?. De wethouder geeft een flink antwoord waar niemand 
iets mee kan. Ervaringen uit Groningen, zie afdruk omgevingswet.  
Voorstel Ed: verspreiden naar andere dorpsraden 
 
Herdenking Slag om de Schelde 
Ed: Donderdag 24 oktober gaat de Baarlandse Babbel over de Slag om de Schelde n.a.v. het nieuw 
verschenen boek hierover. 
Vrijdag opbouw bij Orange Beach en het ontsteken van het vreugdevuur door Kees de Vriend en 
ontvangen belangstellenden. 
Er zullen vrijdagavond naar verwachting ook enkele veteranen aanwezig zijn. 
vanaf 18 uur worden de vuren ontstoken 
 
Positie Dorpsraad i.v.m. energietransitie 
Anja van der Lugt is namens “de Beer is los” naar de bijeenkomst geweest. Er wordt gevraagd naar 
reële ideeën. Jan: Waterstof, dit kan op het bestaande gasnet aangesloten worden en en gaat 
binnenkort gebeuren in Rozenburg. 
 
Uitwerking stelling namens de dorpsraden. 



Geformuleerd, zie vorige vergadering 
 
5. Lopende zaken 
Infoborden 
Onze borden zijn op door het vele gesleep met de borden. De gemeente wil 1 gemeentelijk infobord 
plaatsen in Baarland. Onbekend is nog waar en wanneer  
AED: 
We hebben een nieuwe AED en binnenkort komt er een overkapping overheen tegen de zon en hitte. 
Vuilnisbak Nieuweweg 
Is nog in behandeling 
 
6.Buitendienst 

 Graf fam Zandee; zie agendapunt B 

 Brandput Nieuweweg; is gemaaid 

 Losse stenen Schansstraat: liggen nog los 

 De Vaete: snoeien waterplanten is gedaan. 
 
7.Nieuwe inwoners 
Geen 
 
8.Rondvraag 
Geen 
 
Volgende vergadering 25 november 2019, 20.00 uur in The Cameronian 
 
 
 
     


