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DORPSRAADVERGADERING BIERVLIET OP DINSDAG 10 Juni 2014 
 
Aanwezig: Dhr. Johan de Reu (vz), Mevr. Truus Lijbaert, Dhr. J. Lonink (burgemeester / wijkbe-
stuurder), Dhr. Cees Wissel (wijkcoördinator), en de heren Jan van Hees, George Kuypers en Ron-
ny de Krijger (notulist). 
 
Afwezig m.k.: de heren Walter Verstraeten, Maikel Harte. 
 
Opening: Om 19.30 uur opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
Inspraak: Er zijn vanavond een aantal Markt bewoners aanwezig n.a.v. de tot hen gekomen infor-
matie over een nieuw plan voor het aanpassen van de Markt door de gemeente. 
Aanwezig zijn: Markt 4, Mevr. Shida van der Burg en dhr. Ben Hoek 
   Markt 5, Dhr. Max Bussink, later schuift Dhr. Carlos van der Kemp ook aan 
   Markt 6, Dhr. Harry Buijsse 
   Markt 10, Dhr. Eric Marteijn 
   Markt 12, Mevr. Landschoot en Dhr. Wille 
    Markt 13, Dhr. Tom van Vooren 
Dhr. Marteijn neemt namens de markt bewoners het woord en stelt allereerst de vraag of er inder-
daad plannen zijn om de markt op korte termijn her in te richten? Of in deze plannen inderdaad de 
platanen gerooid zullen worden en weinig groen terug zal komen? Wordt de aansluiting van de 
Braakmanlaan verlegd meer richting Markt 10? Sinds eind 2009 is het stil geweest rondom de plan-
nen. Ook is er volgens hem toen der tijd geen eind besluit aan de bewoners gecommuniceerd. Het 
is nu al een hele tijd stil richting de bewoners en er is ondertussen een aangepast plan aan de 
dorpsraad voorgelegd maar dit is niet gecommuniceerd richting de bewoners wat hen verbaasd.  
Dhr. Lonink wil graag als eerste antwoorden op de vragen en één en ander verklaren. 
Hij meldt dat er momenteel inderdaad budget is vrijgemaakt door B&W voor het her inrichten van de 
Markt en dat dit tot nu toe alleen met de dorpsraad is gecommuniceerd omdat er een eind 2009 een 
plan is goedgekeurd in een algemene dorpsraad vergadering waarbij ook een groot aantal bewo-
ners van Biervliet aanwezig waren. Er is kort daarna samen met de dorpsraad afgesproken om de 
Markt niet aan te pakken maar de voorkeur te geven aan een nieuwe brede school en aanpassing 
van het sportcomplex. Hierdoor is de Markt als een PM post op de perspectieven nota te komen 
staan. 
Begin dit jaar is vanuit de gemeente een plan gemaakt om de herinrichting weer op te nemen mede 
ook door de staat van het straatwerk op de Markt. En er was aanleiding voor een nader onderzoek 
van de riolering die gezien de leeftijd waarschijnlijk ook aan vervanging toe zou zijn. 
De status binnen de gemeente van het dossier Markt is nu dat B&W geld heeft vrijgemaakt voor het 
her inrichten van de Markt volgens het voorgestelde plan. 
Er is na inspectie van het riool geen aanleiding voor het vervangen hiervan. 
Donderdag 26 Juni wil de gemeente een informatieavond organiseren in het dorpshuis voor alle 
bewoners van Biervliet hiervoor zullen uitnodigingen worden verstuurd naar de aanwonende en in 
de dagbladen gepubliceerd worden.  
Hierna neemt Johan het woord om één en ander te verduidelijken. 
Hij vertelt de tijdlijn van de plannen van de Markt en de discussies die daar toen der tijd over ge-
voerd zijn. Ook laat hij het plan zien wat eind 2009 in de openbare vergadering met de toen aanwe-
zige bewoners, vertegenwoordigers van de gemeente en dorpraad zijn vastgesteld. 
De dorpsraad heeft kort daarna in overleg met de werkgroep Biervliet een Maatje groter en op aan-
raden van veel bewoners ervoor gekozen om de brede school en het sportcomplex voorrang te 
geven op het plan voor de Markt.  
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Wel is een overeenkomst opgesteld met de gemeente dat mocht er geld vrijkomen voor aanpassen 
van de Markt het toen vastgestelde plan uit te voeren na juridische toetsing van de nu geldende 
regels. Wel is afgesproken dat echt noodzakelijk reparatie werk uitgevoerd zou worden en dit is 
toen ook gebeurd. Een aantal stukken Markt zijn herbestraat door de gemeente. Het nieuw gepre-
senteerde plan van de gemeente wijkt wel af van het in 2009 vastgestelde plan omdat er rekening 
is gehouden met het vervangen van de riolering waardoor de platanen niet te handhaven zijn. Te-
vens zullen de onderhoudskosten hoog blijven ook als de Markt is her ingericht door de wortel op-
druk van de bomen. Daarom wordt voorgesteld de platanen te rooien en er reeds volgroeide bomen 
voor in de plaats te zetten met een speciale ondergrond om wortelopdruk in de toekomst te voor-
komen. Verder wordt het plan van 2009 zoveel mogelijk aangehouden. Dit houdt ook in dat de aan-
sluiting van de Braakmanlaan meer richting Markt 10 wordt verlegd. Na het bekijken van het volle-
dig nieuwe plan kunnen de aanwezige bewoners van de Markt reageren. Allen hebben grote be-
zwaren tegen het rooien van de bomen en hebben moeite met de aanpassing van de bestrating. 
Dat er iets aan de onderhoud status van de Markt moet gebeuren is voor allemaal geen discussie-
punt, echter hen zien liever een herbestrating i.p.v. een herinrichting. Ook spreken de bewoners 
hun zorg uit over het parkeren waarbij ze een aantal foto’s voorleggen van kris kras geparkeerde 
auto’s voor het “Korenbeurs” gebouw tijdens een vergadering aldaar. Uiteindelijk worden alle argu-
menten overlopen en wordt er afgesproken dat de bewoners, de dorpsraad en de gemeente nog-
maals naar de mogelijkheden kijken en dat er voor 26 Juni nog overleg is tussen Dhr. Marteijn na-
mens de Markt bewoners en Johan de Reu namens de dorpsraad. 
Burgemeester Lonink neemt de argumenten mee naar de gemeentelijke organisatie en zal ook daar 
kijken of er alternatieven mogelijk zijn. Hij geeft wel duidelijk aan de vrijgemaakte gelden ook echt 
de maximaal te verkrijgen gelden zijn vanuit de gemeente gezien de huidige financiële maatregelen 
binnen de gemeente. 
Om 20.50 uur verlaten de Markt bewoners de vergadering.  

 
Notulen vorige vergadering: De notulen van de vergadering van 13 Mei 2014 worden na 2 kleine 
aanpassingen goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notulist. 
 
Ingekomen stukken: De volgende stukken zijn binnengekomen: 
Via de dorpsraad Hoek is er een reactie van Marina Beach binnengekomen dat de jeugd van Bier-
vliet ook dit jaar voor € 3,50 per dag kan gaan zwemmen op het park. Ook zijn ze als er een dag-
kaart is gekocht welkom mits ze zich gedragen voor de evenementen die ’s avonds georganiseerd 
worden. Van het waterschap Zeeuwsche stromen is een brief binnengekomen met de aankondiging 
van een aantal werkzaamheden aan de wegen in het buitengebied rondom Biervliet. Hierbij zullen 
ook bepaalde wegen een aantal dagen volledig afgesloten zijn. 
Het programma voor de bijeenkomst georganiseerd door “PayQuest” voor 11 Juni a.s. is binnenge-
komen. Er is melding gemaakt door www.voordebuis.com (in opdracht van Stichting Cultureel 
Erfgoed Zeeland en de Provincie Zeeland) dat er tv opnames plaats vinden voor de canon van 
zeeland in Biervliet. Dhr. Rinus Willemsen is voorgesteld door Johan als contact persoon om meer 
te vertellen over de geschiedenis van Biervliet. Van Rijkswaterstaat is een ontvangstbevestiging 
van de aanvraag voor het plaatsen van een monument aan de ingang van Biervliet ontvangen. Een 
pakket folders vanuit de gemeente voor service in de regio, deze zullen in het dorpshuis en in Ter 
Walle neergelegd worden. De nieuwe indeling met bestuurders die gekoppeld worden aan de wijk 
en stadsraden. Voor Biervliet is dit niet gewijzigd, dus burgemeester Lonink blijft de wijkbestuurder 
voor Biervliet. Reactie vanuit de gemeente op de vraag vanuit de dorpsraad m.b.t. de notulen van 
de raadsvergaderingen. 
 
Voortgangslijst: Dhr. Cees Wissel neemt de lijst door. Ronny vraagt of er nog een lantaarnpaal 
geplaatst moet worden aan de Haringkaker omdat daar nog steeds een kabel uit de grond steekt. 
Cees vraagt dit na. De aanpassing van het sportcomplex is in volle gang en verloopt tot nu toe vol-
gens planning.   
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Actielijst Biervliet: Ook deze lijst neemt Dhr. Cees Wissel door. De Markt is eerder al uitvoerig 
besproken zie verslag hierboven. Het bord aan de ingang van de begraafplaats zal Johan binnen-
kort actie op ondernemen. Vanuit de gemeente is een reactie gegeven m.b.t. het opknappen van 
het dorpsbos. De dorpsraad zal deze reactie communiceren naar de bewoners die hier vragen over 
hebben gesteld in een eerdere vergadering. De plaats van de containers aan de Braakmanlaan zal 
zodra de materialen binnen zijn groter worden gemaakt zodat de containers iets van de rijbaan 
vandaan geplaatst kunnen worden. Dit voor de veiligheid van ieder die glas, plastic en kleding komt 
storten. 
Er is wel al een aantal keer geconstateerd dat er ook grof vuil als tv’s e.d. bij de containers zijn ge-
plaatst. In het dorpsblad zal hier nogmaals aandacht aan worden gegeven dat dit niet de bedoeling 
is. Dit soort afval moet bij de milieustraat worden ingeleverd.  
 
Actielijst Dorpsraad Biervliet: Deze lijst wordt ook doorgenomen door Johan. 
Op de vraag m.b.t. de openstelling van de calamiteiten route meldt dhr. Lonink dat er een reactie 
wordt geformuleerd door de beleidsbepalers. De MOR melding m.b.t. Noordstraat 31 is afgewerkt 
gemeld, echter het voetpad is nog maar deels hersteld. Johan wil hier dus nogmaals de aandacht 
op vestigen. De melding over het water wat over het voetpad langs de brandput loopt waardoor het 
voetpad glad wordt, is door Stadsservice in behandeling genomen en men probeert een oplossing 
te vinden. Het probleem wordt veroorzaakt door het hoogte verschil aldaar.  
Als aanvulling op de lijst meld Johan dat het gras bij het monument aan de Paulinahaven bij de do-
denherdenking wel erg hoog stond. Vraag is wie er het maaien rondom het monument verzorgt. 
Dit is volgens Cees Wissel een taak van de gemeente en zal navraag doen waarom dit niet ge-
beurd is dit jaar. 
 
Voorstel vergaderdata 1e helft 2015: De volgende data worden voorgesteld. 
20 Januari , 10 Februari, 10 Maart, 14 April, 19 Mei, 9 Juni en 14 Juli. Deze data worden vastge-
legd. Aan Walter zal gevraagd worden deze data vast te leggen bij het Dorpshuis. 
 
Website / Facebook: De facebook pagina Biervliet draait al een tijdje op de achtergrond. Er wordt 
besloten deze openbaar te maken zodat de evenementen die op de site www.biervliet.nl worden 
gezet ook meteen verspreidt worden via de facebook pagina. 
 
Buitengewone bewoners: Johan vraagt of de gemeente op de hoogte is van een aantal buitenge-
wone bewoners in Biervliet die toch regelmatig overlast veroorzaken bij andere bewoners. 
Dhr. Wissel vraagt om de adres gegevens en zal hier melding van maken binnen het overleg met 
de betreffende instanties. Hij vraagt tevens klachten te verzamelen om draagvlak voor evt. ingrijpen 
te krijgen.  
 
Ideeën voor de jaarvergadering: George stelt voor om tijdens de jaarvergadering aandacht te 
besteden aan inbraakpreventie, mede door de gebeurtenissen van de afgelopen winter en de don-
kere dagen die komen. 
 
Rondvraag: Johan vraagt aan Cees om in de communicatie in het advertentieblad duidelijk aan te 
geven dat er een inspraak half uur is voorzien tijdens de vergadering, maar dat de rest van de ver-
gadering niet openbaar is. Johan vraagt ook naar de mogelijkheden vanuit de gemeente om actie te 
ondernemen op het afsluiten van de brandgang tussen Schoollaan 6 en 8 door een bewoner.  
 
Sluiting: Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit Johan om 21.40 uur de vergadering en be-
dankt ieder voor zijn bijdrage.  


