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VERSLAG DORPSRAADVERGADERING BIERVLIET OP DINSDAG 14 OKTOBER 2014 
 
Aanwezig:  Dhr. Johan de Reu (vz), mevr. Truus Lijbaert en de heren Frans Scholten 
(Gemeente Terneuzen),Jan van Hees, Ronny de Krijger, Maikel Harte, George Kuypers en 
Walter Verstraeten (notulist). 
 
Afwezig m.k.: Dhr. Cees Wissel. 
 
Opening: Johan opent de vergadering om 19.35 uur en heet ieder van harte welkom. 
 
Groenbeheer: Johan geeft Frans Scholten het woord. Frans legt uit wat de plannen zijn 
voor dit najaar o.a. het aanpassen en opnieuw inplanten van de groenstroken in de Kloos-
terstraat en de Braakmanlaan. Johan vraagt of de windsingel van de begraafplaats richting 
de Achterweg dichtgemaakt kan worden en wanneer het monument op de begraafplaats 
wordt geplaatst. Frans antwoordt dat de windsingel niet helemaal dicht kan vanwege de 
bereikbaarheid voor onderhoud aan de achterkant; het monument wordt dit jaar nog ge-
plaatst.  
Johan vraagt naar het beheersplan van het Dorpsbos na de overname door de Gemeente. 
Tevens vraagt hij hoe het staat met het vernieuwen van het meubilair in het Dorpsbos, hij 
stelt voor het over een aantal jaren uit te spreiden en elk jaar een of twee stukken te ver-
nieuwen, hij denkt hierbij aan school “de Sprong”, die al meer stukken naar volle tevreden-
heid vernieuwd heeft. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de informatieborden in het 
Dorpsbos die haast onleesbaar zijn geworden. 
Tevens wordt gevraagd of er al een oplossing is gevonden voor het doorsijpelen van de 
grond van het speelterreintje achter de school en de slechte staat van het asfalt van het 
pad naast de brandput. Frans zal navragen hoe het staat met de onderzoeken naar het 
water over het pad en zal Ronny Bracke vragen of er iets gedaan kan worden aan het as-
falt. 
Frans verlaat hierna de vergadering. 
 
Ingekomen stukken:  Er was binnengekomen: een brochure van Woongoed Zvl.,  Bericht 
van de Gemeente Terneuzen betr. de subsidietoezegging 2015, Brochure en nieuwsbrief 
van de Ned. Heidemij., Brochure van de Stichting landschapsbeheer Zeeland, Een uitnodi-
ging voor de bevrijdingsmars. 
 
Opmerkingen op notulen vorige vergadering: De notulen van de Dorpsraadvergadering 
van 9 juli j.l. werden alsnog aangepast, ondanks eerdere goedkeuring. Walter zal de aan-
gepaste versie opsturen. Het verslag van de Dorpsraadvergadering van 9 september zal 
door Ronny worden aangepast en rondgestuurd. 
 
Actielijst Biervliet:  Johan neemt, bij afwezigheid van dhr.Cees Wissel, de lijst door. De 
uitvoering van de renovatie van de Markt wordt waarschijnlijk enkele weken uitgesteld 
vanwege werkzaamheden door Delta infra.   
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Voortgangslijst Biervliet een maatje groter: Deze lijst werd ook door Johan behandeld, 
Het project sportvelden is volop in uitvoering. Johan heeft gesprekken gevoerd met het 
doel de brug in het Dorpsbos terug te krijgen. 
Er is een flyer rondgegaan, die tevens ook in het Dorpsblad geplaatst zal worden, betref-
fende  nieuwbouw op de plaats van de gesloopte school “de Maatjes”. Er worden 6 twee-
onder-een-kappers gebouwd. 
De renovatie van de Markt zal enkele weken worden uitgesteld, daar Delta Infra nog graaf-
werkzaamheden op de Markt moet uitvoeren. 
 
Buurtsuper: Er zijn vergevorderde plannen om een dependance van de (nu nog) C 1000-
winkel uit IJzendijke in te richten in een nader te bepalen pand in Biervliet. 
Nadere berichten volgen nog. 
 
Markt: De stichting “Geuzenfeesten heeft gevraagd mee te denken rondom het thema 
Markt en kijken of de “nieuwe” Markt officieel geopend kan worden tijdens de opening van 
de komende Geuzenfeesten. 
 
Wat verder ter tafel komt: Maikel zal, als lid van de oudercommissie van “het Geuzen-
nest” nogmaals aangeven, dat er een bedrag ter beschikking staat voor een of meerdere 
educatieve lessen aan de jeugd van Biervliet over de natuur in het algemeen. Dit bedrag 
komt uit het fonds wat is opgericht met het geld van de opgeheven stichting “het Poortbos”. 
 
Rondvraag:  Geen verdere vragen. 
 
 
Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde sluit Johan om 22.20 uur de vergadering en be-
dankt ieder voor zijn of haar bijdrage. 
Volgende vergadering op 4 november a.s. 
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