
 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 

DORPSRAADVERGADERING BIERVLIET OP DINSDAG 9 September 2014 
 
Aanwezig: Dhr. Johan de Reu (vz), Mevr. Truus Lijbaert, Dhr. Cees Wissel ( wijkcoördinator ), en de heren 
Ronny Bracke ( gemeente ) Jan van Hees, Maikel Harte en Ronny de Krijger (notulist). 
 
Afwezig m.k.: de heren Walter Verstraeten, George Kuypers 
 
Opening: Om 19.30 uur opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
Inspraak:  
Dhr. Schilleman 
 Heeft het idee om in samenwerking met mensen die een afstand hebben tot  de arbeidsmarkt de winkel 

te heropenen,  met 1 of meerdere betaalde krachten. Wanneer de winkel geopend is wil hij zich er niet 
mee bemoeien. 

  Hij vraagt zich af of de Dorpsraad kan helpen met het in contact komen met  personen of instanties die 
hierin hulp kunnen bieden. 

 Vraagt zich of hoe de dorpsraad denkt over het idee, en of wij het idee ondersteunen. 
Johan antwoord hierop dat de dorpsraad altijd openstaat voor initiatieven, en dit alles in beraad zal nemen en 
hier na overleg op zal reageren. Hierna verlaat dhr. Schilleman de vergadering. 
 
Delegatie van marktbewoners (3 personen) 
Delegatie is  gekomen om alsnog te vragen veranderingen aan te brengen  nadat het plan van de markt  is 
gepubliceerd in het dorpsblad. 
Ronny Bracke heeft antwoord gegeven op de volgende punten: 
 Ze vonden het positief dat er goed geluisterd is naar de wensen van de bewoners op de  algemene in-

formatie bijeenkomst. 
 Zij vragen zich af of onder de bomen ter hoogte van de markt bodembedekkers geplaatst kunnen worden 

ipv. gras. 
 Antwoord: nee vanwege de functionaliteit van het gedeelte en ook de gebruiksvriendelijkheid komt dit niet 

ten goede. 
 Zij vragen zich af of er met zoveel kleuren gewerkt moet worden met de verschillende steensoorten. 
 Antwoord: Ze zien de kleuren alleen van een tekening. De stedenbouwkundige heeft hier zeker rekening 

mee gehouden. De kleurverschillen zijn minimaal. 
 Zij vragen zich af of de haagjes ook taxushaagjes kunnen worden, deze zijn het hele jaar groen. 
 Antwoord: Ronny neemt dit mee. 
 De lei lindes blijven op hun plaats staan. 
 Verder vragen zij af hoe het zit met kleurbeleid van sommige panden op de markt (Kiddo’s). 
Dorpsraad heeft de afspraak gemaakt dat zij ook de marktkramen met eventueel een dorpsblad informeren 
over de vernieuwingen van de markt. 
 
Truus maakt van de gelegenheid gebruik om aan Ronny Bracke te vragen of het mogelijk is om vrachtverkeer 
te mijden uit de Tuinstraat. Dit naar aanleiding van een aanrijding door een vrachtauto tegen de dakrand van 
een woning aldaar. 
Ronny weet van dit voorval, de Tuinstraat is niet geschikt voor zwaar vrachtverkeer en een inrij verbod is naar 
aanleiding van ervaringen op andere plaatsen ook niet de oplossing. Handhaving van het verbod is het pro-
bleem. Hij zal deze cases meenemen in het overleg met de verkeersdeskundige. Ronny Bracke verlaat hier-
na de vergadering. 
 
Notulen vorige vergadering:  
De notulen van de vergadering van 9 Juli 2014. Omdat er nog wat onduidelijkheden zijn over de tekst zullen 
deze i.v.m. afwezigheid van Walter op de volgende vergadering nogmaals besproken worden. 
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Ingekomen stukken:  
De volgende stukken zijn binnengekomen: 
 Uitnodiging voor de Frans + Zeeuwsch Vlaanderen dag 12 September a.s. 
 Mail met vooraankondiging inspraak dhr. Schilleman ( zie verslag hierboven ) 
 Mail met de klacht van overhangende takken in Beukelstraat 
 Mail met de vraag of er zonder vergunning met een Drone boven privé terrein gevlogen 

en gefilmd/gefotografeerd mag worden. 
Dhr. Cees Wissel zal naar de regelgeving navraag doen. 

 Mail van buurtbemiddeling dat naar aanleiding van de vraag contact is geweest met de betrokkenen. 
 
Voortgangslijst: Dhr. Cees Wissel neemt de lijst door.  
De gemeente en de dorpsraad willen nogmaals melden dat de Buurttuin in de IC van de Lindestraat tijdelijk is 
ingericht en door de bewoners / initiatiefnemers wordt onderhouden zolang de tuin er is en door hen wordt 
opgeruimd zodra de locatie wordt verkocht. 
De door de gemeente geplaatste speeltoestellen zullen dan indien nodig verplaats worden naar het speelter-
rein aan de Braakmanlaan. 
 
Actielijst Biervliet: Ook deze lijst neemt Dhr. Cees Wissel door. 
Johan merkt op dat nog niet alle vakken op de begraafplaats zijn ingezaaid met gras zoals afgesproken. Van 
het monument voor het verzamelgraf is nog niets te zien. 
Het punt m.b.t. Schoollaan 10 is afgewerkt en kan van de lijst gehaald worden. 
Ook het punt m.b.t. de kabel aan de Haringkaker kan geschrapt worden. 
 
Actielijst Dorpsraad Biervliet: Deze lijst wordt ook doorgenomen door Johan. 
M.b.t. de brug in het Poortbos heeft Johan vrijdag 12 September een afspraak met een afgevaardigde van 
Dienst Landschapsbeheer Zeeland. 
Dinsdag 28 Oktober zal de dorpsraad met Moveo nog een korte evaluatie hebben met nadruk op de tijdens 
de cursus gemaakte SWOT en mogelijk vervolg hierop.  
Er is melding gemaakt dat op de visstijger achter de IC v.d. Lindestraat regelmatig fietsen worden gestald 
door de bewoner van Burgemeester Maarleveldstraat 3. 
De volgende punten kunnen van de lijst worden geschrapt, 
Calamiteiten route, MOR Noordstraat 31 en de lantaarnpaal aan de Haringkaker. 
Ronny dK vraagt wederom aandacht voor het groen tussen Geuzenstraat 26 en de Zouteweg. 
De bewoonster vraagt nogmaals of het mogelijk is het gedeelte wat het meest richting de grens van de be-
bouwde kom gelegen is ook op te hogen en te voorzien van gras zodat het gemaaid kan worden. Momenteel 
is het niet mogelijk het gedeelte goed bij te houden. Zij heeft zelf ook al melding gemaakt op de gemeente. 
Cees verlaat hierna de vergadering. 
 
Jaarvergadering:  
Johan heeft een voorlopige agenda opgesteld voor de jaarvergadering. Voor de invulling zal met de betrok-
ken instanties / personen contact opgenomen worden. 
Ook de volgens de statuten noodzakelijke bestuur wissel wordt doorgesproken. De wijzigingen zullen worden 
voorgelegd aan de vergadering. 
 
Taakverdeling:  
Johan heeft de taakverdeling per lid en de taken uitgewerkt in een lijst en deze wordt doorgenomen. Hieruit 
blijkt dat een groot aantal punten zijn afgewerkt, of op korte termijn afgewerkt zullen zijn. In de jaarvergade-
ring willen we ook aan de bewoners vragen om punten aan te geven om de takenlijst weer aan te vullen. 
 
Rondvraag:  
Er zijn geen vragen.  
 
Sluiting: 
Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit Johan om 22.25 uur de vergadering en bedankt ieder voor zijn 
bijdrage.  
 
RdK 


