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VERSLAG EXTRA DORPSRAADVERGADERING BETREFFENDE DE MARKT OP 26 JUNI 2014 
 
Aanwezig: Mevr. Truus Lijbaert (vvz),Wethouder Frank Dey en de heren Ronny Bracke, Edwin 
Mahu, Cees Wissel, Ronny de Krijger, Jan van Hees, Maikel Harte, Walter Verstraeten (notulist) en 
ca. 40 belangstellenden. 
 
Opening: Truus opent de vergadering en heet ieder van harte welkom op deze ingelaste Dorps-
raadvergadering, speciaal uitgeschreven met betrekking tot de renovatie van de Markt.  
Truus legt uit wat het doel is van deze bijeenkomst en geeft hierna het woord aan wethouder Dey 
die de indeling van de avond uitlegt.  
 
Allereerst geeft Edwin Mahu met slides uitleg over wat er zoal op de Markt zal veranderen. Het oor-
spronkelijke plan van 2009 zal in een iets aangepaste vorm worden uitgevoerd. Er is een compro-
mis gesloten tussen de plannen van de Gemeente en de wensen van enkele Marktbewoners. Het 
aspect veiligheid is een van de redenen geweest de Markt op korte termijn aan te pakken. 
 
Wethouder Frank Dey geeft de aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen die betrekking hebben 
op de plannen van de gemeente de Markt in Biervliet op te knappen. Hierna zal Ronny Bracke de 
vragen, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. 
 
Dhr. vd Broeke vraagt o.a. waarom de parkeerplaatsen niet aan de andere kant, achter Markt 10 
gelegd kunnen worden. Nee, te gevaarlijk bij achteruitrijden. 
Dhr. J. Pladdet (SGP) vraagt of er wel genoeg parkeerplaatsen zullen zijn en of er ook op de Markt 
geparkeerd mag worden. Ja, hoewel niet de bedoeling. 
Dhr. de Vos vraagt of er niet dezelfde stenen gebruikt kunnen worden om de authenticiteit te bewa-
ren. Is in principe mogelijk. 
Dhr. Rynja vraagt of de leilindes blijven staan. Ja. 
Mevr. vd Lijcke vraagt wat het budget is voor de renovatie en wat er met de pomp gaat gebeuren. 
Ronny noemt geen bedragen die hiervoor bestemd zijn, de pomp komt praktisch op dezelfde plaats 
terug. 
Dhr. van Harn vraagt zich af hoeveel van de aanwezigen er op de Markt wonen. 90 % 
Dhr. de Ruyter vraagt hoe hoog de haagjes zullen worden. Ca 1 meter. 
Dhr. van Damme vraagt of de hoogte van de Markt overal gelijk zal worden en of het groentje geen 
hondenuitlaatplaats gaat worden. Het middenplein wordt ca. 5 cm hoger, het groentje ca. 10 cm. 
Dhr van de Broeke vraagt als de 3 platanen blijven staan, waarom er dan een andere soort (Rode 
beuk van 20 cm) bij moet komen. Dit wordt een beeldbepalende boom. 
Mevr. Cozijnse vraagt hoe ze nog uit haar winkeltje kan zonder te worden overreden, haar stoepje 
is verdwenen.  De beukhaag zal iets worden doorgetrokken. 
 
Ronny Bracke geeft op de diverse vragen voor zover mogelijk antwoord. (hierboven in schuin ver-
meld). 
 
Na de pauze wordt aan iedereen gelegenheid gegeven zijn of haar mening te geven over het plan 
in zijn totaliteit. 
 
Dhr.Rynja: Het plan heeft geen allure. 
Dhr. Jerry Pladdet: De beukenhagen smaller maken (50cm), zo ontstaat meer ruimte voor het ver-
keer. In het groentje doorgroeistenen leggen, dan kan het verkeer er overheen.  
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Dhr. de Ruyter vindt het plan niet onaardig, wat hem betreft moet er maandag aan worden begon-
nen.  
Dhr. vd Broeke vindt dat er alleen maar moet worden herbestraat en alles moet blijven zoals het nu 
is. 
Dhr. van Harn is nog steeds voorstander van het oorspronkelijke plan van 2009 maar indien dit niet 
mogelijk is dan wel graag de kinderkopjes terug op de markt. 
Mevr. vd. Lijcke vraagt of de verlegging van de Braakmanlaan iets verder van haar slaapkamer-
raam kan. 
Dhr. Paap vraagt waarom er nog steeds niets is gedaan aan de van Maarleveldstraat, het trottoir is 
helemaal kapot gereden door auto’s die half op de stoep parkeren, waardoor ouderen met hun rol-
lator de weg op moeten. Ronny antwoordt dat de van Maarleveldstraat niet in het plan staat, deze 
straat is niet gebudgeteerd. 
Wethouder Dey zal op de problemen in deze straat echter terugkomen. 
Er wordt gevraagd of de haagjes op de hoeken niet wat lager kunnen, de schooljeugd kan op de 
fiets niet over deze haagjes heen kijken. Op de hoeken zullen de haagjes wettelijk lager dan 60 cm 
zijn. 
Waarom moet de Braakmanlaan verlegd worden? Hierdoor ontstaat geen doorgaande weg dus zal 
er minder snel worden gereden. 
Door het niet verplaatsen van de 3 platanen, zal het aantal parkeerplaatsen niet veranderen, zelfs 
iets toenemen. 
Het totale Marktplein zal worden uitgevoerd in gebakken klinkers die een antieke uitstraling hebben 
en in diverse kleuren worden aangelegd. De hoogte zal overal gelijk zijn, er komen dus geen trot-
toirs terug, wel een aanduiding voor het rijverkeer door middel van banden die verzonken worden 
aangebracht 
 
Het genoemde probleem van “afslaande vrachtauto’s” aan het eind van de Braakmanlaan zal aan 
de verkeersdeskundige van de Gemeente worden voorgelegd. Deze zal doormiddel van bochtstra-
ling de ruimte opmeten. 
 
Na nog de nodige voor- en tegens gehoord te hebben, komt de vergadering tot de eindconclusie 
dat:  
 Er wordt gekeken of de Braakmanlaan iets kan worden opgeschoven, zodat de ruimte vanaf no. 

10 iets groter wordt. 
 Gekeken gaat worden of er op het centrale plein de kinderkopjes terug kunnen komen. 
 De beukhaag voor de huizen maximaal 50 cm breed zal bedragen, zodat er meer ruimte ont-

staat voor het verkeer. 
 
  
Sluiting: Wethouder Dey vindt het een geslaagde avond, waar iedereen zijn zegje heeft kunnen 
doen, we zullen niet aan ieders wensen kunnen voldoen maar we zijn blij dat we uiteindelijk tot een 
plan zijn gekomen en hopen dat we in het najaar dan eindelijk aan de Markt kunnen beginnen. 
Om 22.30 uur sluit Wethouder Dey de vergadering. 

 
 


