
Verslag dorpsraadvergadering  19 juli 2021 
Aanwezig: Ed, Jan, Johan, Ed, Ria, Jos, Sanne Heins (aspirant lid gedurende ½ jaar) 
Afwezig m.k: Tineke 
 
Belangstellenden: 
Frits en Guus, Ria en Hans, Matty, Karin Segers, Cicilia Rijsdijk, Ronald Rutte (beiden Scheldeoord) 
Margriet, Natasja, Piet. 
  
1.Ed heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering, is blij met de grote opkomst. We 
beginnen met een voorstelronde. 
 
2. Notulen van de vorige vergadering op 20 september 2020   
 Website: Baarland heeft nieuwe software voor de website: Baarland.com 
 Deze nieuwe software houdt bij hoeveel bezoekers de site. Op de site staan o.a. de notulen van de          
Dorpsraadvergaderingen, de nieuwsbrief en activiteiten in ons dorp. 
Aanplakbord bij Cameronian: Hiervoor is een aanvraag gedaan, na ¾ jaar komt het eraan. 
     
3. Ingekomen post: 
 Iedereen heeft ingekomen post ontvangen. Er wordt via de mail gereageerd en kan indien gewenst 
op de agenda geplaatst worden. Over de ingekomen stukken zijn geen vragen.  
 
4. Agenda 
Extra agendapunt: Input voor CDA Borsele 
Boomgaard/ Hondenveldje: Ed schetst de situatie en het ontstaan van de boomgaard op de 
Zuidelijke Achterweg. Hier staan momenteel schapen. Het stukje grond is in privébezit van Mw. Kok. 
Zij heeft er geen bezwaar tegen wanneer dit stukje grond een honden speelveldje wordt. Het is niet 
de bedoeling het te gebruiken als poepveldje. 
Eén hondenbezitter heeft al toegezegd het veldje regelmatig te willen maaien. 
De huur van het stukje grond moet verlengd worden, want het loopt dit jaar af. 
De aanwezigen stemmen in met het honden speelveldje. 
Actie: Ed neemt contact op met mw. Kok. 
Sports2Play: Dit is een commerciële partij die toestellen om te bewegen aanbiedt, dit om de 
gezondheid van de inwoners te bevorderen. Hier zit een flink prijskaartje aan. 
De aanwezigen zijn van mening dat hiervoor weinig belangstelling bestaat in Baarland. Eerdere 
initiatieven (wandelen, Yoga e.d.) zijn op niets uitgelopen. 
Baarland heeft een tennisvereniging en in The Cameronian vinden Yogalessen plaats. 
Actie: Ed schrijft mail naar Sports2Play (inmiddels gebeurd) 
CDA input uit dorpen: Margriet (raadslid gemeente Borsele) licht dit toe. Het CDA wil een nieuw 
verkiezingsprogramma maken met input uit de dorpen van de Gemeente Borsele. 
Onderwerpen zij o.a. Horizonvervuiling, energietransitie, windmolenparken, hoogbouw. 
Er wordt aandacht  aandacht voor de aanleg van een fietspad tussen Kwadendamme en Baarland en 
de verkeerveiligheid in zijn algemeen. Zeer gevaarlijk voor fietsers door het vele vrachtverkeer.  
Het Waterschap gaat over de wegen, zij geven op dit moment de prioriteit aan fietspaden op 
Walcheren.  
In de toekomst, wanneer de “rondweg” is gerealiseerd, zal het aantal vrachtwagens in de dorpen 
hopelijk afnemen.  
Voorstel ED: de dorpsvisie zal aan het CDA gestuurd worden, hierin zijn sinds 2019 geen 
veranderingen te melden. 
Mw Rijsdijk vraagt aandacht voor het feit dat het maandelijkse luchtalarm niet op Scheldeoord te 
horen is, er is slecht internet, geen Amberalert te ontvangen en met de kerncentrale om de hoek is 
dit geen veilige situatie. Vind dat naast de provider de gemeente hierin ook een rol heeft. 
 



 
 
5. Lopende zaken 
Nieuwsbrief: 
Stand van zaken diverse dorpsverenigingen 
Rommelmarkt op 11 september 
Kunstmarkt, in samenspraak met de Culturele raad van Borsele, wordt deze in alle dorpen  van de 
Gemeente gehouden. Onder voorbehoud 23 oktober 
 
6.Buitendienst 

 Jos: Licht van de kerktoren brandt weer 

 Jan: er zit een gat in het voetpad aan de Nieuwe weg 

 Hans: de kledingcontainer ontsiert ons mooie dorp 

 Matty: Het gras rond de kerk staat heel hoog. Wordt niet gemaaid. Het maaibeleid van de 
Gemeente is veranderd, er wordt nog slechts 2 x per jaar gemaaid, hierdoor meer 
bermbegroeiing e.d. 

 Overlast van poepvrachtauto’s door het dorp 

 Overlast scooters, solexen en ander gehuurd materieel door toeristen 

 De berm op de Nieuwe weg zakt in. 
 

Actie: Ed neemt contact op met de gemeente i.v.m. maaibeleid 
 
7.Nieuwe inwoners 
Kolenwiegershoek 21, Nieuwe weg 42, Nieuweweg 33 
 
8.Rondvraag 
Sanne: Doet Baarland, al of niet samen met omringende dorpen mee met “Natuur terug voor 
Steen”? Misschien iets om in te brengen bij de diverse dorpsraden. 
Actie: Ed komt hierop terug 
Karin Seegers: de Nieuwe weg is een racebaan. Ook bewoners van Baarland maken zich hieraan 
schuldig. De Nieuwe weg is kortgeleden opnieuw ingericht in samenspraak met de bewoners. Dit is 
zoals het nu is. De gemeente heeft geen capaciteit de snelheid te handhaven. 
Piet Otte: namens stichting Dorpshuis. 
Romana kan het volledige beheer van het dorpshuis niet verder waarmaken. 
Hoe lossen we dit probleem op, heeft iemand een idee? 
Iemand om te ondersteunen, als vrijwilliger of betaalde baan. 
Piet geeft aan hoe de werkzaamheden in elkaar zitten. Deels betaald door de gemeente en deels als 
zelfstandige ondernemer. Hij wil graag dat de Dorpsraad en anderen hierover nadenken. 
Frits: Is er een update over de Landing? Over de bouw e.d. niet, maar de slagboom kan weer op slot. 
Ronald: leerzame bijeenkomst 
Cicilia: wil graag op de hoogte gehouden worden van de energietransitie 
 
 

Volgende Dorpsraadvergadering 27 september 2021 20.00 uur in The Cameronian 

 
 
 

Jaarvergadering w.s. in 2022 

 


