
Verslag dorpsraadvergadering  20 sept 2020 
Aanwezig: Ed, Jan, Johan, Ed, Ria, Tineke, Jos 
 
Gast: Margriet Koeleman en Corrie Elenbaas 
Tevens nieuwe bewoners Lizet en Ronald van Toer 
  
1.Ed heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering, we beginnen met een voorstelronde. 
 
2. Notulen van de vorige vergadering op 9 september.    
Geen opmerkingen. Antal punten komt later terug 
 
3. Ingekomen post: 
    Iedereen heeft ingekomen post ontvangen. Hierover zijn geen opmerkingen. 

 Ingekomen brief van Louise Raitel m.b.t. ouderen gym club. Corrie zal hier een toelichting op 
geven. 

  
4. Agenda 
Ouderen gym: n.a.v. de brief van Louise Raitel geeft Corrie uitleg. Er zijn problemen ontstaan rond 
het afgeven van de sleutel voor de zaal in The Cameronian. De communicatie is niet goed verlopen 
tussen Romana, Piet Otten en Louise. Eén en ander heeft erin geresulteerd dat de gymclub is 
uitgeweken naar Hoedekenskerke. Dit tot verdriet van de leden. 
Actie: Ed zal brief naar Piet Otten sturen  
Brief Iek de Smit: Betreft het vervoer van de kinderen van de  fam. Alaabsy naar school in Oudelande. 
Momenteel wordt het vervoer gedaan door een 3 tal vrijwilligers uit Baarland. Het zou fijn zijn als er 
meerdere mensen deze taak op zich zouden kunnen nemen. 
De vraag is of er misschien een busje zou kunnen rijden waar meerdere kinderen uit Baarland gebruik   
lijkt inmiddels achterhaald omdat er het plan “ontsluiting Borsele oost” aanstaande is. Hierover 
hebben: de dorpsraadleden bericht ontvangen. Er blijven nog vragen. 
Actie: Ed heeft hier 23 september een gesprek over. 
Website Baarland: De website is zeer verouderd. Johan beheert de website. Pogingen om samen met 
de gemeente te werken, deel uitmaken van hun website waarop alle dorpen een eigen plek hebben, 
zijn op niets uitgedraaid.  
Gebruik maken van de subsidie “maak werk van je idee” lijkt nu niet gepast gezien de financiële 
problemen van de gemeente. 
Voorstel van de voorzitter is om de kosten van een nieuwe website te betalen door de Dorpsraad. De 
Dorpsraad heeft afgelopen jaar bijna geen geld uitgegeven. De aanwezigen stemmen hiermee in. 
Actie:  Johan vraagt offertes op 
Energie ambassadeur:   
 Dit is een project van Nicole Heerkens, energie zuinige dorpen. Het idee is om samen met de 
bewoners te kijken naar mogelijkheden om het energiegebruik naar beneden te krijgen. Daarvoor is 
een energieambassadeur aangesteld die een advies geeft aan de bewoners hoe zij tot minder 
energiegebruik kunnen komen. 
Voor dit project is subsidie toegekend, maar er blijven kosten, €34, voor de bewoners. Ed stelt voor 
dit bedrag uit de Beer is Los te betalen. De aanwezigen gaan akkoord. 
Er komt een schrijven van de gemeente over dit onderwerp. 
Actie: Ed stelt nieuwsbrief waarin dit aangekondigd wordt. 
Jaarvergadering: De jaarvergadering van 2019 is niet doorgegaan i.v.m. corona. Ed stelt voor om de 
jaarvergaderingen van 2020 en 2020 tegelijkertijd te houden. De aanwezigen gaan hiermee akkoord. 
 
5. Lopende zaken 
Nieuwsbrief: 
Margriet schrijft een stukje m.b.t. vervoer 



Dorpsvisie 
Vlaggen van de Beer 
Openingstijden en telefoonnummer Romana 
Bestrating Schansstraat 
Ligt los, er moet zand tussen de stenen komen. 
 
6.Buitendienst 
Licht van de kerktoren brandt niet 
Actie: Jos 
Jan: Voetpad Nieuweweg is slechte staat. 
Spoorwegovergang rammelt nog steeds 
Het aanplakbord bij de Cameronian is weg, er is geen nieuwe voor in de plaats gekomen. 
Actie: Ed neemt contact op met de gemeente. 
Jos: graag een bord doodlopende weg Zuidhoestraat hoek Zuidelijke Achterweg. 
De Vaete groeit dicht. 
Actie: Jos neemt contact op met gemeente. 
Jan: Fietspad Baarland – Ellewoutsdijk. De voorbereidingen liggen er, waarom geen fietspad.  
3 jaar geleden is besloten dit niet te doen i.v.m. het natuurgebied. 
Het Waterschap heeft gezegd dat er geen nieuwe fietspaden worden aangelegd. 
Johan: Op de zuidelijke Achterweg staat een grote vlinderstuik die over de rijweg groeit. 
Actie: Johan spreekt de bewoners hierop aan 
 
7.Nieuwe inwoners 
Al benoemd 
 
8.Rondvraag 
Tineke: Er wordt in het buitengebied veel te hard gereden. Dit is gevaarlijk voor wandelaars en 
fietsers. Zij stelt voor om te vragen of bewoners een geel lichtgevend bandje om hun arm willen 
dragen. Ed zal kijken of er nog plaats is in de nieuwsbrief. 
Ria:  Vraagt of er commentaar is gekomen op het feit dat de Nieuwsbrief digitaal wordt verzonden.  
Het antwoord hierop is nee, we laten het zo 
 
 

Volgende Dorpsraadvergadering 11 januari 2021, 20.00 uur in The Cameronian 

 
 
 

Jaarvergadering 29 maart 2021( vergadering 2019 en 2020) 
Jos en Johan graag stukken aanleveren voor de financiële afsluiting  
The Cameronian om 20.00 uur     


