
 STICHTING DORPSRAAD BIERVLIET 
 Braakmanlaan 36 
 4521 AA  Biervliet 
 tel: 0115-694561 
 w.verstraeten@hetnet.nl 
 kvk reg.no: 22061809 
 
 

 
Dagelijks bestuur: 
Voorzitter: J. de Reu, Hugevlietstraat 2, 4521 AV  Biervliet - tel: 0115-482364 - email: johan.de.reu@zeelandnet.nl 
Secretaris: W. Verstraeten, Braakmanlaan 36, 4521 AA  Biervliet - tel 0115-694561 - email: w.verstraeten@hetnet.nl  
Penningmeester: J. van Hees, Geuzenstraat 14, 4521 CC  Biervliet - tel. 0115-481175 - email: heesbrevet@planet.nl 
Dorpsraad Biervliet is een stichting zonder winstoogmerk en de officiële vertegenwoordiging van de bevolking van Biervliet voor de Gemeente Terneuzen 

VERSLAG DORPSRAADVERGADERING BIERVLIET OP DINSDAG 13 MEI 2014 
 
Aanwezig: Dhr. Johan De Reu (vz), mevr. Truus Lijbaert (vvz) en de heren Ronny de Krij-
ger, George Kuypers, Maikel Harte en Walter Verstraeten (notulist). 
 
Afwezig m.k.: De heren Jan van Hees en Cees Wissel. 
 
Opening: Johan opent om 21.15 uur de vergadering en heet ieder van harte welkom, het 
late aanvangstijdstip is vanwege een informatie-avond betreffende de tijdelijke afsluiting 
van de Hoofdplaatseweg in juni. 
 
Notulen vorige vergadering: Deze werden unaniem goedgekeurd en vastgesteld, met 
dank aan de notulist. 
 
Ingekomen stukken: Er is een jaarverslag en een nieuwsbrief ontvangen van de WMO, 
Een brochure van de Nederlandse Heidemaatschappij en een schrijven van de ZVKK. 
Er was een mail binnengekomen met de vraag het Dorpsbos niet meer toegankelijk te ma-
ken voor de schapen, deze zorgen voor te veel overlast door hun uitwerpselen. Er moet 
meer ruimte komen om de honden van het dorp vrij te kunnen laten rennen. De Gemeente 
heeft besloten dit initiatief niet te honoreren. 
De schapen moeten blijven, er zijn voor de honden andere terreinen beschikbaar. 
  
Actielijst Biervliet: Johan behandelt de actielijst puntsgewijs. Ronny merkt op dat de Ge-
meente moet worden gevraagd de glascontainer en de plasticcontainers i.p.v. vrijdag op 
woensdag 28 mei geledigd te laten worden in verband met de (on)toegankelijkheid door de 
Geuzenfeesten.  
 
Voortgangslijst Biervliet een maatje groter: Deze lijst werd ook punt voor punt doorge-
nomen. 
 
Rondvraag:  Walter zal in het eerst komende Dorpsblad aandacht vragen voor de omge-
ving van de recyclingcontainers. 
 
Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde sluit Johan om 22.30 uur de vergadering en be-
dankt ieder voor zijn- of haar inbreng. 
De volgende vergadering is op 10 juni a.s. in het Dorpshuis. 
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