STICHTING DORPSRAAD BIERVLIET
Secretariaat: Geuzenstraat 1
4521 CC Biervliet
tel: 0115-482301
ronnydk68@gmail.com
kvk reg.no: 22061809

VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET OP 19 Mei 2015.
Aanwezig: Dhr. Johan de Reu, mevr. Truus Lijbaert, de heren, Walter Verstraeten, Maikel
Harte en Ronny de Krijger ( notulist ).
Afwezig m.k.: Cees Wissel (wijkcoördinator), Jan van Hees en George Kuijpers
Opening: Om 19.30 opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Inspraak: Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
Ingekomen stukken: Van Rijkswaterstaat de vergunning ontvangen voor het oprichten
van een monument nabij de N61. Van de gemeente een brief ontvangen over het aanpassen van de Hoofdplaatseweg ter hoogte van Driewegen. Er zal binnenkort een overleg gepland worden met de betrokken partijen. Gemeente en Waterschap Scheldestromen hebben al een vooroverleg hier over gehad.
Actielijst Biervliet: Er zijn geen wijzigingen op deze lijst t.o.v. de vorige vergadering.
Voortgangslijst Dorpsplan Biervliet: Er zijn geen wijzigingen op deze lijst t.o.v. de vorige
vergadering.
Actielijst Dorpsraad Biervliet: Johan neemt de lijst door. Voor het plaatsen van een monument nabij de N61 hebben we een vergunning binnen ontvangen van Rijkswaterstaat.
Echter bij nader overleg met de aannemer en de omgevingsmanager zal een wijziging
aangevraagd worden voor een andere locatie. Maikel is samen met Brenda de Haan van
Natuur & Zo terplaatse geweest in het dorpsbos om de voorstellen in het veld te bekijken.
Hierbij zijn een aantal wijzigingen in de plannen doorgesproken en zullen nu door Natuur &
Zo verder uitgewerkt worden.
Biervliet Anno nu: Door de aangekondigde overname door de familie van de Wege is de
toekomst van de ouderenvoorziening in Biervliet gewaarborgd. De dorpsraad zal met de
familie van de Wege in contact blijven en indien gewenst en waar mogelijk ondersteunen.
Rondvraag:
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Afsluiting:
Johan dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 20.50
uur.
RdK

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: J. de Reu, Hugevlietstraat 2, 4521 AV Biervliet – tel: 0115-482364 - email: johan.de.reu@zeelandnet.nl
Secretaris: R. de Krijger, Geuzenstraat 1, 4521 CC Biervliet – tel: 0115-482301 - email: ronnydk68@gmail.com
Penningmeester: J. van Hees, Geuzenstraat 14, 4521 CC Biervliet – tel: 0115-481175 - email: heesbrevet@planet.nl
Dorpsraad Biervliet is een stichting zonder winstoogmerk en de officiële vertegenwoordiging van de bevolking van Biervliet voor de Gemeente Terneuzen.

