STICHTING DORPSRAAD BIERVLIET
Braakmanlaan 36
4521 AA Biervliet
tel: 0115-694561
w.verstraeten@hetnet.nl
kvk reg.no: 22061809

VERSLAG DORPSRAADVERGADERING BIERVLIET OP DINSDAG 14 APRIL 2015
Aanwezig: Dhr. Johan de Reu (vz), mevr. Truus Lijbaert, mevr. Brenda de Haan (Natuur &
Zo) en de heren Cees Wissel (wijkcoördinator), Jan van Hees, Maikel Harte en Walter Verstraeten (notulist).
Afwezig m.k.: De heren Ronny de Krijger en George Kuijpers.
Opening: Johan opent om 19.30 uur de vergadering en heet ieder van harte welkom in het
bijzonder Brenda de Haan van Natuur & Zo.
Inspraak: Hiervan werd geen gebruik gemaakt.
Bespreking mogelijkheden Dorpsbos: Op uitnodiging van de Dorpsraad was Brenda de
Haan aanwezig om mogelijkheden te bespreken, het geld wat hiervoor beschikbaar is, op
een verantwoorde manier te besteden. Brenda komt met het idee om in het Poortbos eventueel pick-nick-tafels te plaatsen met daarbij themaborden die uitleg geven wat de natuur
ter plekke laat zien. Daar deze borden qua omvang nogal groot en duur zijn, wordt naar
een andere invulling gekeken, zo komt ze met het idee om diverse borden met opdrachten
te plaatsen, deze opdrachten kunnen dan door de plaatselijke jeugd uitgevoerd worden.
Brenda zal met 1 à 2 Dorpsraadleden het bos doorlopen om samen de plaatsen te bepalen
waar deze borden het beste tot hun recht komen, tevens zal dan een route vastgesteld
worden door middel van nummers om alle opdrachten te kunnen volbrengen. Brenda zal
offertes opvragen voor de borden. Maikel zal samen met Brenda de komende weken de
algemene toestand van het Poortbos opnemen en later verslag doen. Brenda verlaat hierna de vergadering.
Ingekomen stukken: Binnengekomen waren: een brochure van Woongoed, van de Gemeente Terneuzen het Jaarverslag van de adviesraad WMO Terneuzen, een aanbieding
van een amusementsband, een uitnodiging voor de Koningsreceptie in het Scheldetheater
en een uitgave van de stichting Landschapsbeheer Zeeland.
Opmerkingen op notulen laatste vergadering: Afgezien van een kleine aanpassing,
werden de notulen goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de notulist.
Actielijst Biervliet: Cees neemt de lijst door en meldt dat er na samenspraak met Ronny
Bracke niets meer aan de Markt zal worden veranderd. Johan komt echter terug op de eis
dat het bord wat midden op de Markt staat uitneembaar cq. verplaatsbaar moet zijn i.v.m.
de Geuzenfeesten. Cees zal dit nader bekijken. Cees leest een brief voor omtrent de problematiek die is ontstaan betreffende het ophalen van oud papier voor en door de Muziekvereniging, Johan legt de algehele situatie uit hoe deze ophaling is ontstaan en al jaren
zonder problemen wordt uitgevoerd. De situatie zal nader bekeken worden.
Cees zal tevens contact opnemen met de initiatiefnemers van de Buurtsuper in hoe ver de
voortgang loopt.
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: J. de Reu, Hugevlietstraat 2, 4521 AV Biervliet - tel: 0115-482364 - email: johan.de.reu@zeelandnet.nl
Secretaris: W. Verstraeten, Braakmanlaan 36, 4521 AA Biervliet - tel 0115-694561 - email: w.verstraeten@hetnet.nl
Penningmeester: J. van Hees, Geuzenstraat 14, 4521 CC Biervliet - tel. 0115-481175 - email: heesbrevet@planet.nl
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Actielijst Dorpsplan Biervliet een maatje groter:
Cees meldt dat de optie die een plaatselijke makelaar had op het perceel van de school “de
Maatjes” is verlopen en dat dus het braak liggende terrein weer in de vrije markt wordt gezet.
Actielijst Dorpsraad Biervliet: Johan neemt deze lijst en de lijst met uitkomsten van de
Jaarvergadering door. Betreffende de bewegwijzering in het dorp stelt Walter voor om bor
te mijden en dit om te leiden via de Achterweg. Tevens worden er afspraken gemaakt met
de Dorpsraden van Hoek en Philippine om enkele malen per jaar elkaars vergaderingen bij
te wonen
Status monument Biervliet: Walter meldt dat er een aanvraag is uitgegaan naar de Provincie Zeeland i.v.m. het plaatsen van de vlaggenmasten rondom het monument, dit naar
aanleiding van een tip van Rijkswaterstaat. Inmiddels is deze aanvraag positief beantwoordt en kan Rijkswaterstaat de Wbr-vergunning afronden.
Wat verder ter tafel komt: Maikel en Johan hebben het diploma “Verkeersregelaar” behaald. Van harte gefeliciteerd!
Rondvraag: Maikel heeft een aanmerking gekregen over de positie van het groentekraam
van Tollenaar op zaterdagmorgen, het zou het uitzicht belemmeren.
Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde, sluit Johan om 21.50 uur de vergadering en bedankt ieder voor zijn- of haar inbreng.

Volgende vergadering op dinsdag 19 mei a.s..
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