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VERSLAG DORPRAADSVERGADERING BIERVLIET VAN DINSDAG 11 MAART 2014 
 
Aanwezig:  Mevr. Truus Lijbaert (vvz), de heren Jan van Hees, Ronny de Krijger, George Kuijpers 
en Walter Verstraeten (notulist). 
 
Afwezig m.k.: De heren Johan de Reu, Maikel Harte en Cees Wissel. 
  
Inspraak: Hiervan werd geen gebruik gemaakt. 
 
Opmerkingen op notulen vorige vergadering: Ronny merkte op dat een datum van de Dorps-
raadvergadering verkeerd is vermeld, het moet zijn 9 december i.p.v. 12 december. Walter zal dit 
aanpassen. 
 
Ingekomen stukken:  Er is een brochure ontvangen van de Nederlandse Heidemaatschappij, te-
vens een e-mail van “Het Zoneffect”, betreffende voorlichtingsavonden over zonne-energie en de 
gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. Verder is het verslag ontvangen van de bijeenkomst die 
Ronny en Walter hadden met Rijkswaterstaat betreffende de oprichting van een monument van 
Biervliet bij de rotonde van de N 61. 
 
Actielijst Biervliet:  Door afwezigheid van zowel Cees als Johan, neemt Truus de actielijst punt 
voor punt door. 
Over het punt betr. de gravenruiming wordt gemeld dat de laagtes bij sommige graven zijn opge-
vuld.  De vergadering vraagt zich af waarom er nog geen begin is gemaakt met het verplaatsen van 
de plastic- en glascontainer naar de nieuwe locatie. 
 
Voortgangslijst Biervliet een maatje groter:  Ook deze lijst wordt puntsgewijs doorgenomen. Het 
punt betr. de voormalige locaties van Dikkie Dik en de bibliotheek kan van de lijst i.v.m. verkoop van 
beide percelen. 
Over het punt samenleving meldt Ronny dat de bouw van de nieuwe kantine van de gezamenlijke 
sportverenigingen binnenkort van start gaat. 
 
Actielijst Dorpsraad Biervliet: Truus neemt deze lijst door en meldt dat betreffende het punt over 
de verhuur van de gymzaal op 2 april a.s. een workshop en demonstraties van de badmintonclub uit 
Terneuzen zullen worden gehouden. Over de peuter- en kleutergym zegt ze dat er veel enthousi-
asme is onder de bevolking maar dat het grootste probleem ligt bij het vinden van gediplomeerde 
instructeurs en begeleiders, zeker wat betreft de peutergym. Jan zal contact zoeken met het CIOS 
in Goes en Ronny kent iemand die dit probleem eventueel kan helpen oplossen. 
 
Monument Biervliet:  Ronny en Walter doen verslag van hun bijeenkomst met de heer M. Ver-
schraegen en mevr. M.Moelker van Rijkswaterstaat op vrijdag 28 februari j.l.. Het betrof een bijeen-
komst met als doel een monument op te richten tussen de oude en de nieuwe N 61, dit met het doel 
het dorp Biervliet beter onder de aandacht te brengen bij de voorbij rijdende automobilist en toerist. 
Het plan is goed ontvangen bij RWS maar die heeft de nodige voorwaarden betr. de plaats, uitvoe-
ring  en voorzieningen. De Dorpsraad gaat zich nader beraden omtrent dit plan en komt later met 
concretere plannen. 
 
Biervliet anno NU: Truus heeft wat dit punt betreft niets te melden. 
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Rondvraag: Ronny meldt dat betreffende de verdwijning van de pin-automaat aan de Markt, Rudy 
de Ruyter heeft een gesprek aangevraagd met de voorzitter van de ledenraad van de RABObank. 
Jan vraagt of er nog een evaluatiegesprek komt met MOVEO en zo ja, wanneer. 
 
Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde, sluit Truus om 21.05 uur de vergadering en bedankt ieder 
voor zijn- of haar bijdrage. 
De volgende vergadering is op dinsdag 8 april a.s.. 
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