
JVerslag dorpsraadvergadering  20 januari 2020 
Aanwezig: Ed, Jan, Johan, Ed, Wilma, Ria, Louis, Tineke 
Afwezig: Jos 
Gast: Margriet Koeleman 
  
1.Ed heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering 
 
2. Notulen van de vorige vergadering op 9 september.    
     N.a.v. actiepunt Jan: Er komen weer schapen te staan op de Dorpsboomgaard. 
     N.a.v. fietspad Baarland- Kwadendamme. Ed heeft contact gehad met wethouder Witkamp,   
     fietspad is zeker niet afgeblazen, hangt af van verkeersplannen Borsele Oost. Afwachten dus. 
3. Ingekomen post: 
    Iedereen heeft ingekomen post ontvangen. Hierover zijn geen opmerkingen. 
  Brief van Frans Jung m.b.t. parkeerprobleem en herinrichting Slotstraat: is extra agendapunt 
  
4. Agenda 
Inloopavond B2030/ dorpsvisie 
Ed geeft een korte toelichting aan Margriet. 
De Dorpsvisie is voortborduren op wat er door de diverse werkgroepen is aangeleverd. 
Anja schrijft over wonen 
Wilma schrijft over natuur en toerisme 
Ed doet sociaal/cultureel en duurzaamheid 
Het voorliggend stuk (uitgedeeld tijdens vergadering) zal dienen als discussiestuk 
De inloopavond vindt plaats op 9 februari om 20.00 uur in The Cameronian 
Hondenveldje 
De initiatiefnemers zien er vanaf. Er zijn zoveel mitsen en maren dat men tot dit besluit is gekomen. 
 
Bevrijdingsontbijt/lunch op 5 mei 
De gemeente heeft 500€ ter beschikking gesteld. 
Ed zal vragen of Crop Alliance en Robert Northolt misschien willen sponseren. 
Inmiddels is bekend dat Crob 250€ zal bijdragen. 
Woensdag verleg met Romana wat er mogelijk is binnen het budget. Ria vergezelt Ed 
 
5. Lopende zaken 
Parkeerplaatse Slotstraat 
n.a.v. brief Frans Jung. 
De gemeente heeft op dit moment geen geld. 
Actie ;Ed zal nogmaals een brief sturen naar de gemeente en een bericht aan Frans Jung sturen. 
 
Infoborden 
Er is toestemming om 2 borden te plaatsen. 

 Begin Bakendorpseweg ter hoogte van Margriet 

 Begin Nieuweweg 
De borden zijn al aanwezig en worden a.s. vrijdag 24/1 geplaatst 
Wanneer er tekst in de borden komt zal dit met lettergrootte 12cm gebeuren. Wanneer er geen 
activiteiten worden vermeld komt er een poster me t” houd de omgeving schoon”. Voorbeeld 
inmiddels digitaal verzonden 
 
Vuilnisbak Nieuweweg 
Zou er al moeten staan. Is niet het geval. 
Actie: Ed neemt contact op met Jacob 
 



Nieuwsbrief 
67 aanmeldingen digitaal 
29 aanmeldingen papier 
In maart zal er nog een keer in de nieuwsbrief een aanmeldingsformulier in de nieuwsbrief zitten.(3e 
keer) 
 
Bestrating Schansstraat 
Ligt los, er moet zand tussen de stenen komen. 
Actie: Ed neemt contact op met Jacob 
 
6.Buitendienst 
Bij de varkensboer liggen vuilniszakken in de berm 
 
7.Nieuwe inwoners 
Geen nieuws 
 
8.Rondvraag 
Tineke: vraagt hoe het staat met het klimaat. Ed antwoord dat er binnenkort een overleg plaatsvindt  
“Energieke dorpen”. Bewoners wordt gevraagd mee te denken over de energietransitie. 
Tineke: stand van zaken de Landing. Geen nieuwe ontwikkelingen. In de Dorpsvisie zal dit onderwerp 
ook aan de orde komen. 
Jan: Kosten nieuwjaarsreceptie. Deze zijn in 3en gedeeld. 197,50€ per deel. 
 

Volgende Dorpsraadvergadering 20 april 2020, 20.00 uur in The Cameronian 

 
 
 

Jaarvergadering 16 maart 
Jos en Johan graag stukken aanleveren voor de financiële afsluiting      


