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VERSLAG  DORPSRAADVERGADERING  BIERVLIET   DONDERDAG  4  DECEMBER 2014 
 
Aanwezig: Dhr. Johan de Reu(vz),mevr. Truus Lijbaert(vvz) en de heren Maikel Harte, Cees Wis-
sel (wijkcoördinator) en Walter Verstraeten (notulist). Tevens op uitnodiging aanwezig dhr. J. van 
Harn. 
 
Afwezig m.k.: de heren Ronny de Krijger, Jan van Hees en George Kuijpers. 
 
Inspraak: Op verzoek van de Dorpsraad was de heer van Harn uitgenodigd om samen met de 
Dorpsdraad een plaats aan te wijzen voor het herplaatsen van de bronzen plaquette met een ge-
dicht van Joost van den Vondel over de haring. Na diverse mogelijkheden besproken te hebben 
werd uiteindelijk besloten de plaquette in de bestrating voor het beeld van Willem Beukelsszoon te 
laten bevestigen. Dit met toestemming en op kosten van de Gemeente. Ook zal er een kleine pla-
quette gemaakt worden met de naam van de laatste burgemeester van Biervliet n.l. de weledele 
heer A.P. Kostense, de plaats waar dit wordt bevestigd moet nog worden goedgekeurd. Ook deze 
plaquette, die nog moet worden gemaakt, komt voor rekening van de Gemeente Terneuzen. 
 
Ingekomen stukken: Er is een brief binnengekomen van de adviesraad WMO van de Gemeente 
Terneuzen. 
 
Opmerkingen notulen: De notulen van de jaarvergadering werden goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Verzamelde info jaarvergadering: De diverse voorstellen werden globaal doorgenomen, Maikel 
vraagt uitstel tot de volgende vergadering voor de definitieve behandeling. 
 
Actielijst Biervliet: De lijst wordt puntsgewijs doorgenomen. Betreffende het punt van de Markt 
heeft Johan een opmerking ; de twee fietsbeugels die nu op de Markt staan behoren bij de Kiddo’s 
te staan en de fietsstandaards die nu in opslag liggen moeten terug op die plaats komen. Johan zal 
de uitvoerder erover aanspreken. Betreffende de klacht vanuit de Stadsweide over overlast van 
voetballers is er een gesprek geweest met de bewoner, er is een oplossing gevonden in het bij-
plaatsen van een speeltoestel waardoor er minder ruimte zal zijn om te voetballen. 
   
Voortgangslijst Biervliet een maatje groter: Ook deze lijst wordt doorgenomen door Cees. 
Verder geen wijzigingen. 
 
Actielijst Dorpsraad Biervliet: Het punt over de brug in het Poortbos kan van de lijst zo ook het 
punt over crowdfunding Markt, Moveo en de status Burg. Maarleveldstraat. 
Er worden huurwoningen gesloopt in de Schoollaan, waar echter niets voor terugkomt. Hier heeft 
de Dorpsraad moeite mee. Maikel zal aan de school begeleiding vragen om de kinderen die door 
de tuinstraat naar huis fietsen te beschermen voor het verkeer i.v.m. werk op de Markt. 
 
Voorstel vergaderdata 2e helft 2015: De volgende data zijn vastgesteld : 8 september,13 oktober, 
10 november en 8 december 2015. 
 
Rondvraag: Niemand had nog vragen. 
 
Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde, sluit Johan om 22.15 uur de vergadering en bedankt ieder 
voor zijn of haar bijdrage. 
w.v. 


