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VERSLAG DORPSRAADVERGADERING BIERVLIET OP DINSDAG 10 FEBR. 2015 
 
Aanwezig: Dhr. Johan de Reu(vz), mevr. Truus Lijbaert, Burgemeester Jan Lonink en de 
heren Jan van Hees, George Kuypers, Cees Wissel, Kees van Dorst en Walter Verstraeten 
(notulist). 
 
Afwezig m.k.: De heren Ronny de Krijger en Maikel Harte. 
 
Opening: Johan opent om 19.30 uur de vergadering en heet ieder van harte welkom. 
 
Inspraak: Hier werd geen gebruik van gemaakt. 
  
Ingekomen stukken:  Er was een brochure van de Ned. Heidemij binnengekomen. 
 
Opmerkingen op notulen vorige vergadering: Deze werden unaniem goedgekeurd en 
vastgesteld. 
 
Aandachtspunten uitslag jaarvergadering: Dit punt wordt doorgeschoven naar de vol-
gende vergadering, Johan vraagt de dorpsraadleden de lijst verder naar ieders inzicht te 
completeren en hem over een maand verder te behandelen. 
 
Actielijst Biervliet: Cees neemt de lijst puntsgewijs door. Betr. het punt over de Markt had 
de vergadering enkele punten die de nodige aandacht behoeven o.a. de ov-lamp ter hoog-
te van Markt 13, hierover was een klacht binnengekomen dat deze te dicht bij de woning 
staat. Ook duidt Johan op de belijning vanuit de Maarleveldstraat, deze loopt niet zoals op 
de tekening staat. De rode beuk die geplant is, is volgens de vergadering niet de naam 
“boom” waardig.  
De belijning aan de Hoofdplaatseweg/Haringkaker wordt opnieuw aangebracht met een 
beter blijvend materiaal. 
 
Voortgangslijst Dorpsplan Biervliet :Een maatje groter”: Ook deze lijst werd doorge-
nomen maar er werd niets op aangemerkt. 
 
Actielijst Dorpsraad Biervliet: Deze lijst wordt door Johan doorgenomen, Walter meldt 
dat de definitieve aanvraag voor het “Biervlietmonument” verstuurd is.             
Er wordt dit jaar weer een milieudag georganiseerd door de natuurouders van het Geuzen-
nest, Walter wordt gevraagd dit weer op te pakken zoals 2 jaar geleden. Hij zal contact op-
nemen met Pascalle of Solange.  
Betreffende de overhangende bebossing aan de Hoofdplaatseweg meldt Cees dat dit in 
behandeling is. 
Betreffende de poging een buurtsuper in Biervliet op te richten is er geen overeenstemming 
bereikt met de eigenaar van de oude supermarkt in de Keizer Karelstraat, men is op zoek 
naar een andere geschikte locatie. 
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Burgerparticipatie: Dhr. Kees van Dorst van de Gemeente was speciaal naar de vergade-
ring gekomen om uitleg te geven over de nieuwe aanpak betreffende de burgerparticipatie, 
Binnen deze dienst hebben ze alle eerdere ambtelijke stukken overboord gegooid en gaan 
een nieuw stuk maken dat richting de Gemeenteraad zal worden gestuurd. Kees vraagt de 
Dorpsraad over de huidige situatie in Biervliet en wat er eventueel aan verbeterd kan en 
moet worden. Hij denkt met name aan de huidige mogelijkheden via de sociale media om 
sneller met elkaar in contact te kunnen komen. 
 Jan (vH) pleit voor meer en snellere communicatie tussen de Gemeente en de Dorps- en 
wijkraden over  algemene plannen op iets langere termijn, zodat deze raden daar sneller 
op kunnen inspelen. De contacten via de wijkcoördinator blijft essentieel voor de contacten 
tussen de Gemeente en de Dorpsraden 
Johan noemt nog de mogelijkheid van een app van de Gemeente om de ophaaldata van 
de huisvuildienst op je smartphone te laten zetten. 
 
Wat verder ter tafel komt: Walter vraagt of er eventueel aan de ingangen van de kern 
Biervliet een bord kan worden geplaatst met een inrijverbod voor lange voertuigen, dit om 
problemen aan de pas gerenoveerde Markt te vermijden. Burgemeester Lonink zegt dat dit 
niet gemakkelijk zal gaan. 
 
Rondvraag: Hiervan werd geen gebruik gemaakt. 
 
Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde, sluit Johan om 21.40 uur de vergadering en be-
dankt ieder voor zijn- of haar bijdrage. 
 
Volgende vergadering op 10 maart a.s. 
 
 
wv 
 
 


