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VERSLAG DORPSRAADVERGADERING BIERVLIET OP DINSDAG 8 APRIL 2014 
 
 
Aanwezig:  Dhr. Johan de Reu (voorzitter), mevr. Truus Lijbaert (vvz), en de heren Cees 
Wissel, Ronny de Krijger, Ronny Bracke, Edwin Mahu en Walter Verstraeten (notulist). 
 
Afwezig m.k.: De heren Maikel Harte, Jan van Hees en George Kuypers. 
 
Inspraak: De dames Marion Lippens en Debbie van Beest maken van de inspraakgele-
genheid gebruik. Marion vroeg hoe het gesteld stond met de kans van terugkeer van de 
pin-automaat.  Johan antwoordde dat alles is gedaan om de RABO-bank op andere ge-
dachten te brengen wat betreft het weghalen van de pin-automaat. Rudie de Ruyter heeft 
namens de Dorpsraad en de ondernemingsvereniging alles in het werk gesteld om de be-
slissing terug te draaien, echter tevergeefs. 
Debbie vroeg of het mogelijk is het Dorpsbos vrij van schapen te krijgen daar het geen 
pretje is om over de paden te lopen, daar er overal uitwerpselen van deze dieren liggen. 
Het Dorpsbos is uiteindelijk aangelegd als een ontmoetingsplaats voor de bevolking van  
onderhoud nu voor rekening komt van de Gemeente Terneuzen. Debbie antwoordt dat 
vrijwilligers uit Biervliet dit op zich moeten nemen zodat de schapen kunnen verdwijnen. 
De Dorpsraad zal zich nogmaals over dit probleem buigen, 
 
Opmerkingen notulen vorige vergadering: Deze werden unaniem goedgekeurd en vast-
gesteld. 
 
Ingekomen stukken: Er zijn twee uitnodigingen ontvangen van de Gemeente Terneuzen, 
n.l.   één voor de Koningsdagreceptie op 26 april a.s. en één voor de afscheidsreceptie van 
de Wethouders Co van Schaik en Pim Broeckhuysen op 22 april a.s. Tevens zijn er bro-
chures ontvangen van de Nederlandse Heidemij en van de Zeeuwse Milieufederatie. 
 
Actielijst Biervliet: Cees behandelt de lijst puntsgewijs. De punten betreffende de grafrui-
ming en de verplaatsing van de glas- en kunststofcontainers kunnen van de lijst. 
 
Voortgangslijst Biervliet een maatje groter: Cees neemt ook deze lijst door. Het punt 
betreffende het aantal parkeerplaatsen is aangepast. Het aantal parkeerplaatsen is ver-
dubbeld en zal gefaseerd worden uitgevoerd. 
 
 
Actielijst Dorpsraad Biervliet: Johan neemt de lijst door. Wat betreft het punt over de 
badminton-workshop wordt door Truus gemeld dat deze zeer goed bezocht is geweest en 
zeker een vervolg zal krijgen, ca. 20 personen toonden belangstelling. Betreffende de peu-
ter- en kleutergym loopt het iets stroever. 
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Wat de evaluatie van de Moveo-training betreft zal Johan  contact opnemen met Moveo, er 
wordt besloten het punt van de lijst  te halen en door te gaan met de punten die toen zijn 
aangedragen. 
Het punt over de deelname aan 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen wordt overgelaten aan de 
ondernemersvereniging “Willem Beukelszoon”. Punt kan van de lijst. 
Het punt van de verplaatsing van de recyclingcontainers voor glas en plastic kan van de 
lijst. De containers zijn verplaatst. 
 
 
 
Monument Biervliet:  De vergadering besluit door te gaan met de plannen tot het oprich-
ten van een “monument” van Biervliet langs de nieuwe N 61. Walter zal een afspraak ma-
ken met Jack van Harn als voorzitter van de ondernemersvereniging om de bedrijven in 
Biervliet te enthousiasmeren tot een bijdrage aan dit plan. 
 
 
Biervliet anno NU: Truus heeft niets te melden. 
 
 
Rondvraag: Johan heeft een MOR-melding gedaan betreffende het pand Noorstraat 31. 
 
 
Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde, sluit Johan om 21.50 uur de vergadering en be-
dankt ieder voor zijn- of haar bijdrage. 
 
 
 
Volgende vergadering: dinsdag  13 mei a.s. 
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