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VERSLAG DORPSRAADVERGADERING BIERVLIET OP DINSDAG 8 JULI 2014 
 
Aanwezig: De heren Johan de Reu (vz),Jan van Hees, Ronny de Krijger, Maikel Harte, George 
Kuypers en Walter Verstraeten (notulist), verder een afvaardiging van de Dorpsraad IJzendijke en 
een delegatie van RWS. 
 
Afwezig m.k.: Mevr. Truus Lijbaert en de heren Cees Wissel en Frans Scholten. 
 
Opening: Johan opent om 19.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder een 
delegatie van de Dorpsraad IJzendijke o.l.v. Frank van de Vijver en een delegatie van Rijkswater-
staat o.l.v. Robin Wisse. 
  
N 61: Johan geeft Robin Wisse het woord. Robin geeft uitleg betreffende het oponthoud van de 
aanleg aan de N 61. Er bestond een geschil  tussen Rasenberg en RWS m.b.t. de kwaliteit van de 
fundering in de onderlagen van bepaalde aangelegde stukken hoofdrijbaan. Tevens waren er ver-
schillen van mening over de hoogte van bepaalde wegdelen. Dit geschil mondde uit in een stilleg-
gen van de werkzaamheden aan de N 61 en een gang naar de rechterlijke macht.  
Na diverse gesprekken tussen de betrokken partijen is alsnog besloten de aanleg weer op te pak-
ken, ook al is er nog geen rechterlijke uitspraak geweest. 
RWS belooft dat het oponthoud van ca. 4 weken ingehaald zal worden en dat 80 % van het project 
aan het eind van het jaar klaar zal zijn, zeker de hoofdrijbanen zullen aan het eind van het jaar op-
geleverd worden. 
Er wordt door beide Dorpsraden gewezen op het feit dat op diverse plaatsen wielrijders toch de N 
61 oversteken waar dit eigenlijk al niet meer kan. Robin zegt toe hier aandacht aan te zullen beste-
den maar dit probleem zal niet meer voorkomen als de paralelwegen straks allemaal open zullen 
zijn.   
Johan bedankt RWS voor hun duidelijke uitleg over de diverse punten, waarna zij, zowel als de 
Dorpsraad van IJzendijke,  hierna afscheid nemen. De Dorpsraad IJzendijke bedankt de Dorpsraad 
Biervliet voor hun gastvrijheid. 
 
Inspraak: De heren H. Versluis en D. van Herwijnen maken van deze gelegenheid gebruik. Zij stel-
len diverse problemen aan de orde die in de Maarleveldstraat geregeld voorkomen, zoals het par-
keren met twee wielen op het trottoir waardoor mensen met rollators of kinderwagens de straat op 
moeten, de slechte toestand van het trottoir en de trillingen die het verkeer opleveren bij het door de 
straat rijden. De laatste keer dat de straat her-bestraat is, is 26 jaar geleden. Ook zijn ze bang dat 
als de Markt straks gerenoveerd is, er geen parkeerplaatsen meer zijn voor hun voertuigen.  
Tevens klagen ze over het te lang laten staan van de afvalcontainers en op de verpaupering van de 
straat. Kan er geen woonerf van gemaakt worden? 
Johan antwoordt dat wat betreft de parkeerplaatsen er geen problemen verwacht mogen worden, er 
komen 6 extra plaatsen t/o de Korenbeurs bij en op de Markt mag geparkeerd blijven worden. Wat 
betreft de overlast van het parkeren op de trottoirs en de algehele toestand van de Maarleveld-
straat, zal de Dorpsraad hier een actiepunt van maken.  De heren Versluis en van Herwijnen nemen 
na de uitleg van Johan afscheid van de Dorpsraad.  
 
 
Ingekomen stukken: Er was slechts een brochure van de Zeeuwse Milieufederatie ontvangen.  
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Notulen vorige vergadering: Deze werden, na correctie van enkele taalfoutjes, goedgekeurd en 
vastgelegd, met dank aan de notulist. 
 
 
 
Groenbeheer: Door ziekte was Frans Scholten afwezig, echter Johan wist enkele punten die op de 
rol staan te melden. De oprijlaan van de begraafplaats wordt aangepast, de verwijderde beplanting 
wordt gras, ook op diverse percelen die nu nog braak liggen zullen worden ingezaaid. Een monu-
ment bij het knokelgraf is in voorbereiding. Johan zal binnenkort een nieuw bord met de tekst    
“Begraafplaats” maken. 
 
 
Actielijst Biervliet: De Dorpsraad zal de mogelijkheden bekijken voor het beperken van vrachtver-
keer door de kern, vooral als straks de Markt zal zijn gerenoveerd en de doorgang naar de buiten-
wijken moeilijker wordt. 
De opstelling van de nieuwe plastic-, glas- en kledingcontainers is er op vooruitgegaan nu er extra 
stelconplaten zijn gelegd. 
 
 
   
Actielijst Dorpsraad Biervliet: Truus heeft een bericht achtergelaten dat het peuter- en kleuter-
gym toch doorgaat na het afhaken van EMM uit Terneuzen. Er is een bevoegde lerares gevonden 
in Oostburg die dit op zich wil nemen. Er zijn lessen voor peuters en kleuters die op 4 september 
hun eerste les krijgen vanaf 15.30 uur, waarna de groep vanaf 7 jaar om 16.30 uur welkom is. 
De kosten zijn beperkt gehouden tot € 2.00 per les en er worden tot december 15 lessen gegeven. 
 
 
Wat verder ter tafel komt:  Er wordt gemeld dat de belijning van het fietspad langs de Hoofdplaat-
seweg vervaagd is. Dit wordt op de actielijst geplaatst. 
Er waren problemen gerezen over het lawaai van jeugdige crossers in Driewegen. Dit is in der min-
ne geschikt. 
RWS heeft bekend gemaakt dat de fietsroutes die de schooljeugd vanaf september moet nemen 
om op school in Oostburg of Terneuzen te komen op tijd klaar zullen zijn.  
 
Rondvraag: Jan noemt het huidige aantal projecten waar de Dorpsraad mee bezig is minimaal, er 
zullen nieuwe projecten op touw gezet moeten worden. 
Johan zal MOVEO bellen voor de eindbespreking die nog altijd niet gehouden is. 
Walter zegt aan te blijven als Dorpsraadlid tot het monument opgericht is, hij wil wel het secretariaat 
per november (jaarvergadering) overdragen aan een ander lid. 
 
Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde, sluit Johan om 22.15 uur de vergadering en bedankt ieder 
voor zijn bijdrage. 
 
Volgende Dorpsraadvergadering zal zijn op dinsdag 9 september 2014. 
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