
Concept verslag dorpsraadvergadering  25 november 2019 
Aanwezig: Ed, Jan, Johan,  Jos, Ed, Wilma, Ria, Louis 
Afwezig: Tineke 
  
1.Ed heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering 
 
2. Notulen van de vorige vergadering op 9 september.    
Pagina 1: F: Er staan opmerkingen over 26 oktober in de notulen. Dit was op 9 september nog niet 
bekend. Wordt veranderd in de notulen van 9 september’ 
Anja Verdam moet zijn Anja van der Lugt 
Pagina 2: Louis was niet aanwezig op 9 september, wordt verbeterd. 
N.a.v. de notulen: de Vaete is niet goed gemaaid. In het midden nog veel waterplanten. Dit kan in de 
winter een schaatsbaan in de weg staan 
 
3. Ingekomen post: 
    Iedereen heeft ingekomen post ontvangen. Hierover zijn geen opmerkingen. 
  Nagekomen brief van ZVVK met de vraag om 25€ contributie te storten (vrijwillig). De Dorpsraad        
stemt hier niet mee in 
  
4. Agenda 
Slag om de Schelde. Is een succes geworden. Veel belangstellenden  en ca 50 vrijwilligers op de been. 
Tijdens de evaluatie met de gemeente lof voor de organisatie 
 
5 mei zal een bevrijdingslunch gaan plaatsvinden, 75 jaar bevrijding. Overleg hierover volgt nog. 
 
Mallard Mars 
De Gemeente heeft gevraagd om 26 oktober (officiële herdenking bevrijding Baarland)te laten 
vervallen en dit te verplaatsen naar de zaterdag erna en te combineren met de Mallard Mars. Dit 
trekt mogelijk meer belangstellenden dan de ceremonie bij het monument op de dijk. 
De aanwezigen zij het hiermee niet eens, de vraag is óf het meer belangstellenden trekt en de 
oudere Baarlanders zouden hierdoor gekwetst kunnen worden. 
Het blijft gewoon de 26e oktober 
 
Website/ digitale brief 
Ed heeft overleg gehad met de wethouder i.v.m. bijdrage voor nieuwe software. Hiervoor is geen 
geld beschikbaar. Ed zal een subsidie aanvraag doe in het kader van “maak werk van je idee”. 
Johan vraagt waarom we niet mee kunnen doen met de website van de gemeente, hierin worden 
alle dorpen benoemd, maar er staat geen tekst. Wij zouden hierin onze mededelingen etc. kunnen 
plaatsen. 
Actie: Ed vraagt nogmaals na 
 
Omgevingswet 2021 
Het is belangrijk om een goede dorpsvisie van Baarland te schrijven. Bij bv eventuele uitbreidingen 
moet de gemeente rekening houden met de dorpsvisie. Het moet een breed gedragen stuk worden. 
Bv: Bijeenkomst Dorpshuis 
       Huis aan huis gesprekken 
     Presentatie Dorpsvisie. 
De aanwezigen stemmen in met het belang van een dorpsvisie 
Actie: Ed zal een voorzet doe voor de Dorpsvisie en zal dit aan de Dorpsraadleden voorleggen 
 
 
 



Hondenveldje 
12 tot 15 hondenbezitters zouden graag een omheind terrein hebben waar zij en de honden elkaar 
kunnen ontmoeten. Zij steken er zelf energie in, o.a. schoonhouden veldje 
Qua communicatie loopt het niet goed.  
De brief die geschreven is zwerft ergens. Ed heeft een gesprek gehad met Jacob, hij zegt de brief met 
een uitnodiging aan Piet Louisse komt eraan. Deze heeft nog niet ontvangen. 
Wanneer de brief is ontvangen gaan Piet en Ed naar de Gemeente 
Jan merkt op dat er mogelijk in de (nabije) toekomst woningbouw gaat plaatsvinden op deze plek. De 
hondenbezitters weten dat het tijdelijk kan zijn. 
 
Slotstraat 
Zou dit jaar onderhanden worden genomen. Is uitgesteld wegens geldgebrek. Wel worden de 
boomspiegels aangepakt, voedingsinjectie voor de bomen. 
 
Begraafplaats 
Een aantal bomen direct achter de heg worden gerooid. 
 
5. Lopende zaken 
Infoborden 
Ed heeft een voorbeeld voor info borden die geschikt zijn voor Baarland. Ziet er goed uit. De 
gemeente betaalt 1 bord, de overige 3 komen voor rekening van de Beer is Los 
Kosten €520 ex BTW per bord 
Plaatsen voor de borden: Cameronian 
        Delische weg hoek Bakendorpse weg 
        Nieuweweg 
        Ingang dorp Hellenburgstraat 
Het beheer ligt bij de Dorpsraad. Andere clubs kunnen ook gebruik maken van de borden. 
De belettering gaat via lettersjablonen. Jan heeft deze nog liggen. 
Wanneer er geen activiteiten vermeld staan zullen snelheidsborden zichtbaar zijn. 
 
 
AED: 
De overkapping hangt er voor de zomer. In de winter wordt deze verwijderd. 
 
Vuilnisbak Nieuweweg 
Actie: Ed vraagt na 
 
Nieuwsbrief 
Er zijn 42 aanmeldings formulieren voor de digitale brief binnen gekomen, 17 voor de papieren 
versie. 
Er zal nog 2x in het dorpsnieuws een aanmeldings formulier worden opgenomen. 
Inhoud Dorpsnieuws: 
 
Energietransitie 
Ed gaat naar de 2e bijeenkomst. 
 
6.Buitendienst 
Stenen Schansstraat nog steeds los. 
Actie: Ed neemt contact op 
 
7.Nieuwe inwoners 
Zijn inmiddels bezocht. 



 
8.Rondvraag 
Jos: Het terrein rond the Cameronian en de brandweer is geen speelplaats 
Jan: wie maait de dorpsboogaard? 
Actie: Jan neemt contact op met Koster 
Tineke: bereikbaarheid mobiel in buitengebied wordt steeds slechter. Dit is geen onderwerp voor de 
Dorpsraad 
Ed: is niet tevreden met het uitblijven van antwoord betreffende de fietspaden van en naar 
Kwadendamme. 
Actie: Ed schrijft brief 
 
 

Volgende Dorpsraadvergadering 20 januari 2020, 20.00 uur in The Cameronian 

 
 
 
JAARVERGADERING OP 16 MAART 2020      


