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Dorpsraad Biervliet is een stichting zonder winstoogmerk en de officiële vertegenwoordiging van de bevolking van Biervliet voor de Gemeente Terneuzen. 

VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 10 MAART 2015. 
 
Aanwezig: Dhr. Johan de Reu, mevr. Truus Lijbaert, de heren Jan van Hees, Walter Verstraeten, Maikel 
Harte, George Kuijpers en Ronny de Krijger ( notulist ). 
 
Afwezig m.k.: Cees Wissel (wijkcoördinator) 
 
Opening: Om 19.30 opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
Inspraak: Hier wordt geen gebruik van gemaakt 
 
Ingekomen stukken:  
Brief van Waterschap Scheldestromen aangaande de overhangende beplanting nabij het kruispunt in Drie-
wegen.  
Mail stichting landschapsbeheer Zeeland over de subsidie mogelijkheden voor “ieder dorp zijn boomgaard” 
Uitnodiging gebruikers van het dorpshuis overleg. 
 
Notulen voorgaande vergadering: 
De notulen van de vergadering van 10 februari 2015 worden goedgekeurd met dank aan de notulist. 
 
Actielijst Biervliet: 
Johan neemt i.v.m. afwezigheid Cees de lijst door. Bij de volgende punten worden opmerkingen. 
Markt, na de opmerkingen uit de dorpsraad zijn er inderdaad nog wat kleine aanpassingen gedaan. Alleen de 
bandenlijn die tussen het grasveld en de weg liggen is nog steeds niet conform tekening. Nogmaals wordt 
gevraagd dit te wijzigen naar conform tekening. De zichtlijn vanuit de burgemeester Maarleveldstraat is hier-
door verstoord. Omleidingsroute N61 blijft een aandachtspunt wat per klacht of opmerking beoordeeld zal 
worden. Onthulling van de gevraagde plaquette zal ook door een vertegenwoordiger van de dorpsraad wor-
den bijgewoond.   
 
Voortgangslijst Dorpsplan Biervliet: 
Johan neemt ook deze lijst door. Er zijn geen wijzigingen in deze lijst.  
 
Actielijst Dorpsraad Biervliet: 
Johan neemt de lijst door. Het actiepunt overlast kauwen en eksters op de Markt zal van de lijst worden ge-
haald omdat nu onder de bomen geen parkeer gelegenheid meer is en de overlast van uitwerpselen naar 
verwachting beperkt zal blijven. Afvaldag, deze is gepland op 1 April 2015 en zal door Walter in overleg met 
de natuurouders verder worden uitgewerkt. Dorpsbos, de vertegenwoordigers van Natuur & Zo worden voor 
de volgende vergadering uitgenodigd om hun voorstel nader toe te lichten. Overhangende bebossing Hoofd-
plaatseweg, er is een reactie ontvangen van het waterschap en vanuit de gemeente wordt een overleg met 
de betrokken instanties aangevraagd. We wachten de uitnodiging af. Belijning Hoofdplaatseweg, deze zijn 
opgenomen in een lijst bij de gemeente. Dit punt kan na uitvoering van de lijst worden gehaald. 
Klacht openbare verlichting Markt, dit punt kan van de lijst want er is van de bewoner een reactie gekomen 
dat de genomen maatregelen wat hem betreft voldoende zijn.  
 
Uitkomsten jaarvergadering: 
Johan heeft de punten uitgewerkt in een lijst en heeft hier een voorlopige indeling per dorpsraadlid aange-
koppeld. De lijst wordt nogmaals doorgenomen en de punten verdeeld onder de dorpsraadleden. 
 
Wat verder ter tafel komt: 
Geen verdere ontwikkelingen bekend.  
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Dorpsraad Biervliet is een stichting zonder winstoogmerk en de officiële vertegenwoordiging van de bevolking van Biervliet voor de Gemeente Terneuzen. 

Rondvraag:  
Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
Afsluiting:  
Johan dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 21.35 uur. 
 
RdK 
 
 


