
Concept verslag dorpsraadvergadering  27 september 2021 
Aanwezig: Ed, Jan, Johan, Ed, Ria, Jos, Sanne  
Afwezig m.k: Tineke 
 
Belangstellenden: 
Esmeralda, Anton, Sarina, Piet Louise, Matty, Erik, Karin, 
  

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 19 juli 2021   

 Het hondenveldje is een succes 

 M.b.t. de buitendienst, hiervoor bestaat een app, geef een melding door, evt met foto en 
stuur op. De Gemeente neemt contact op. Dit onderwerp wordt in het nieuwe 
Dorpsnieuws vermeld. 

 M.b.t. tot punt 8, hardrijden in het dorp, Ed heeft een brief gestuurd, mede ondertekent 
door 12 omringende dorpen, waarin aan de Gemeente wordt gevraagd te handhaven. 

Verder geen wijzigingen of aanvullingen, de notulen zijn goedgekeurd. 
 
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 
Niet leden van de Dorpsraad geven aan wat hen dwarszit en waar de Dorpsraad mogelijk bij kan 
helpen. Hieronder een impressie van de onderwerpen: 

 Hardrijden in het dorp 

 Het onderhoud van de begraafplaats laat te wensen over 

 Project 2030, niets meer van gehoord. De communicatie met de gemeente is slecht. Eigenlijk 
is dit project als een nachtkaars uitgegaan. De groep Wonen is nog wel functioneel. De 
Gemeente moet hier zijn verantwoordelijkheid in nemen. 

 Nieuwbouw in Baarland, de Slothoeve. Ed geeft uitleg over de stand van zaken. De 
Gemeente en Ad den Dekker (wiens land het is) zijn dichter bij elkaar gekomen. Er volgt nog 
archeologisch onderzoek en er wordt gekeken of er geen bijzondere dieren leven. 

Actie Ed: zal de burgermeester uitnodigen voor een volgens overleg ( is inmiddels gebeurd) 

 De sloot achter de schuur aan de Torenstraat moet nodig onderhouden worden, i.v.m. 
mogelijke wateroverlast. Ed zal een brief naar Jacob Bouman sturen (inmiddels contact 
geweest) 

 Kast met waterhaspel staat op een niet goede plek, echter dit is met de Gemeente overlegd. 

 Baarland leefbaar houden, mede door de Corona is er geen activiteit. De diverse 
dorpsverenigingen moeten weer wakker gemaakt worden.  

Actie Ed: Zal bij de dorpsverenigingen navraag doen en dit in het Dorpsnieuws vermelden.  

 Zorg: een beetje op elkaar letten, hulp bieden bij vervoer bv. De vrijwilligerscentrale wordt 
door de mensen gevonden. Regelmatig worden dorpsbewoners naar arts of ziekenhuis 
gebracht. 

 Overlast van jongeren. 

 Natuur: veel mensen zijn hier komen wonen vanwege de rust, weinig mensen en de natuur 
om ons heen. Laten we alert zijn voor evt bouwactiviteiten, veranderingen in de omgeving, 
er schijnt ook een nieuwe camping te komen in Hoedekenskerke. In de Dorpsvisie is 
aangegeven dat wij geen verdere bebouwing willen, bv op dijk, dat de natuur blijft en er niet 
meer toerisme komt. 



Natuur zal een vast agenda punt worden. Via de website van de Gemeente kun je op de hoogte 
blijven van de plannen 
Actie: Johan gaat dit bijhouden. 

 Opletten dat er in Baarland geen huisjesmelkers komen. Huizen worden opgeknapt en 
mogelijk voor veel geld verhuurd of verkocht 

 Groenstructuurplan: Hiervoor is enthousiast in werkgroep over nagedacht en vervolgens 
niets meer gehoord. Ed heeft contact gehad met Jacob Bouman en deze zei dat er geen geld 
voor was. Hoe kunnen we ideeën op een andere manier wel voor elkaar krijgen. Geen 
genoegen nemen met dit antwoord. Het groenstructuurplan zal opgevraagd worden 
(inmiddels gedaan en rondgestuurd) zodat de Dorpsraad en de Beer is los dit stuk opnieuw 
kunnen bestuderen en bespreken. Komt op de agenda te staan. 

 Structureel overleg met raadsleden? 
 
5. Lopende zaken 
Zie onderwerpen in punt 4 
 
6.Buitendienst 
Svp gebruik maken van de app 
 
7.Nieuwe inwoners 
 
8.Rondvraag 
Piet Louise: Is het een idee om een soort van clubje op te richten die wat groenonderhoud doet. 
Denkt zelf na hoe hij dit kan aanzwengelen. 
De kerk stop binnen 2 á 3 jaar met het houden van diensten. Wordt er al nagedacht over een nieuwe 
bestemming? 
Jan: de Beer is los en de Dorpsraad worden de laatste tijd in eén adem genoemd. Dit komt omdat 3 
van de 4 leden van de Beer ook lid zijn van de Dorpsraad. Komt in volgend overleg op de agenda, 
evenals groenbeheer, verkeer, Zuidelijke Achterweg en cultuur. 

Volgende Dorpsraadvergadering nog niet bekend 20.00 uur in The Cameronian 

 
 
 

Jaarvergadering w.s. in 2022 

 


