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VERSLAG OPENBARE JAARVERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 12 NOVEMBER 2014 
 
Aanwezig: Dhr. Johan de Reu, mevr. Truus Lijbaert, de heren Jan van Hees, Walter Verstraeten, Maikel 
Harte, George Kuijpers en Ronny de Krijger ( notulist ). 
Verder waren er ca. 11 belangstellenden aanwezig. 
 
Afwezig m.k.:Dhr. Jan Lonink (Burgemeester en wijkbestuurder), Dhr. Cees Wissel (wijkcoördinator)  
en een 4 tal genodigden. 
 
Opening: Om 19.30 opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom, een speciaal welkom 
aan dhr. A. Schilleman, mevr. B. de Wever, mevr. D.  Schilleman en dhr. H. de Waele als initiatiefnemers van 
de buurtsuper. 
Johan neemt de agenda van deze avond door en legt het doel van de avond uit. 
 
Notulen jaarvergadering van 13 November 2013: Deze zijn in de December -uitgave 2013 van Ons Dorps-
blad gepubliceerd en worden unaniem goedgekeurd en vastgesteld. 
De dorpsraad heeft de afgelopen periode de volgende punten behandeld n.a.v. de vorige jaarvergadering. --     
-Leegstand woningen; moeilijk dossier omdat 87% eigen woningen zijn en maar 13% eigendom zijn van een 
woningbouwvereniging en niet aaneengesloten staan. Ook de hoge vraagprijs houdt ontwikkelingen tegen. 
-Uitstraling Biervliet; blijft onder de aandacht. 
-Foto’s op de website van de leden; daar een meerderheid hier geen voorstander van is, zijn er geen foto’s 
geplaatst. 
-Sfeervolle verlichting Weststraat; regelmatig worden de mogelijkheden hiervoor onderzocht en blijft onder de 
aandacht.  
-Website gemeente Terneuzen; deze is recentelijk weer aangepast en de dorpsraad kan hier alleen in advise-
ren richting de gemeente.  
De notulen van deze jaarvergadering zullen in de eerstkomende editie van Ons Dorpsblad worden gepubli-
ceerd. 
 
Jaarverslag Dorpsraad Biervliet 2013/2014: Voor iedere aanwezige was er een exemplaar beschikbaar. Er 
wordt door een aanwezige gevraagd om snelheidsmeting te doen in de Noordstraat voornamelijk net binnen 
de bebouwde kom. 
Gedurende de periode heeft de dorpsraad insprekers ontvangen m.b.t. de volgende punten: 
Buurtsuper, Dorpsbos als  hondenuitlaatterrein, herinrichting Markt en bezorgdheid over de status van het 
onderhoud van de Burgemeester Maarleveldstraat. 
Johan wil graag vermelden dat het toch telkens weer een fraai staaltje notuleren is van Walter om alle versla-
gen op maximaal 2 A4’tjes te krijgen. Hiervoor dank. 
 
Financiële verantwoording 2014: Dhr. Jan van Hees legt verantwoording af over de in bewaring gestelde 
middelen vanwege opheffing van de Stichting Dorpsbos. Het volledige bedrag is nog in kas omdat er vanuit 
de school nog geen aanvraag is gekomen die voldeed aan de gestelde voorwaarden door de opgeheven 
stichting. In de komende periode zullen deze middelen nogmaals onder de aandacht gebracht worden. Dhr. 
Jack van Harn geeft nogmaals aan wat de doelstelling van de oude stichting was en geeft aan dat wanneer er 
geen gebruik gemaakt wordt van de middelen deze als algemene middelen ingezet kunnen gaan worden. 
 
Samenstelling Dorpsraad: Tussentijds is dhr. George Kuijpers toegetreden als lid. 
Volgens het reglement (12-11-2009) bestaat de dorpsraad uit een dagelijks bestuur en max. 9 personen. 
Volgens het schema zouden dhr. Walter Verstraeten (secr.) en mevr. Truus Lijbaert (vvz) aftreden. Omdat 
dhr. Walter Verstraeten besloten heeft nog 1 jaar lid te blijven is het schema aangepast. Dit jaar treden af en 
stellen zich herkiesbaar mevr. Truus Lijbaert (vvz) en dhr. Ronny de Krijger. Beiden worden herkozen en dhr. 
Ronny de Krijger neemt na deze vergadering de taak van secretaris over van dhr. Walter Verstraeten. 
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Aandachtspunten: Johan neemt de lijst met aandachtspunten van de afgelopen periode door. In hoofdlijnen 
waren dit punten uit het ontwikkelplan 2010:  
-Samenleving: De parkeervoorziening bij het sportpark, inrichting vrijkomende locaties na sloop van de scho-
len en de vernieuwing van de N61.Momenteel wordt er gewerkt aan de parkeerplaatsen bij het sportpark. Er 
is een plan voor nieuwbouw gepresenteerd door de werkgroep “Biervliet een maatje groter” in samenwerking 
met de gemeente voor de vrijgekomen locatie aan de Schoollaan. De vernieuwing van de N61 is in volle gang 
en wordt intensief gevolgd. Zeker nu de werkzaamheden zich rondom Biervliet gaan concentreren. 
-Woonbeleving enquête: De ouderen voorzieningen wordt door mevr. Truus Lijbaert intensief gevolgd, 
het gepresenteerde plan voor nieuwbouw is ook opgesteld naar aanleiding van de enquête. 
Met de herinrichting van de Markt is gestart. Voor uitbreiding van het bedrijventerrein zijn mogelijkheden in-
dien gewenst. Voor het Dorpsbos wordt gekeken naar mogelijkheden voor het terugplaatsen van een brug via 
stichting Landschapsbeheer Zeeland en wordt samengewerkt met de gemeente en Natuur & Zo.  
-Actielijst Dorpsraad Biervliet: In deze lijst worden grote en kleine zaken opgenomen om in de vergaderingen 
te behandelen.    
 
Stand van zaken buurtsuper: Dhr. Adri Schilleman en Mevr. Dewi Schilleman geven informatie over de 
stand van zaken van de buurtsuper. Door een aantal bewoners is het plan opgevat om een buurtsuper op te 
starten in Biervliet. Hiervoor zijn contacten gelegd met een aantal instanties en de Dorpsraad. Het plan voor-
ziet in een buurtsuper gerund met behulp van vrijwilligers en mensen vanuit het Werkservicepunt  
Zeeuws Vlaanderen. Er zijn onderhandelingen gaande met de huidige eigenaar van het winkelpand aan de 
Keizer Karelstraat. Voor de bevoorrading zal gebruik gemaakt worden van de Plus supermarkt uit IJzendijke 
als ook een aantal boerderijwinkels rondom Biervliet. 
Het streven is het prijs niveau gelijk te houden aan de supermarkt in IJzendijke. Door de herinrichting van de 
supermarkt in IJzendijke is een groot aantal rekken beschikbaar gesteld voor de buurtsuper. Momenteel ligt 
de prioriteit van de groep op het verkrijgen van het pand en de  
financiering van het plan. Als hier meer duidelijkheid over is zal men de verdere plannen gaan uitwerken. De 
aanwezigen van de vergadering wilden graag weten wat de openingstijden zouden worden. Deze zijn nog 
flexibel in te vullen. De aanwezigen adviseren om de openingstijden aan te passen aan de wensen van de 
bewoners denkende aan de forenzen. Tevens wordt geadviseerd om ook te denken aan een online- winkel 
en  een afhaalpunt.  
 
Inventarisatie: Na de pauze wordt de inventarisatie ingeleid door Johan en geeft het woord aan dhr. Maikel 
Harte die de manier van verzamelen verduidelijkt. Hierna gaan de aanwezigen in 2 groepen aan de slag om 
aandachtspunten voor de dorpsraad te verzamelen. 
Na ± 40 minuten worden de punten van beide groepen verzameld en indien nodig nader uitgelegd. 
De volgende punten werden verzameld:  
Herken- en vindbaarheid van Biervliet verbeteren, ondernemers aantrekken, voorzieningen beter zichtbaar 
maken, stadsomroeper,  in stand houden of uitbreiden ouderen zorg en huisvesting.  
De verzamelde punten worden in de volgende dorpsraad vergadering besproken en opgenomen in het nieu-
we ontwikkelplan 
 
Rondvraag: Dhr. Peter Lippens vraagt namens buurtschap Driewegen (wederom) aandacht voor de bebos-
sing langs de Hoofdplaatseweg t.h.v. de kruising. De dorpsraad zal contact opnemen met het waterschap. 
Dhr. Adri Schilleman vraagt of het bij de dorpsraad bekend is dat er plannen zijn voor het slopen van een 
aantal huurwoningen in de Schoollaan. De bewoners zijn hier al over ingelicht. De dorpsraad is (nog) niet 
officieel hierover geïnformeerd en zal hier navraag naar doen en opvolgen. 
 
Afsluiting: Johan dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng tijdens de inventarisatie. 
Alvorens af te sluiten wil één van de aanwezigen toch duidelijk maken dat hij de opkomst van de bewoners 
bedroevend vindt, en vraagt de dorpsraad de opzet van de jaarvergadering nog eens te bekijken. 
Hierna sluit Johan om 21.55 uur de vergadering. 
 
RdK   
 
 


