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

VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 9 Juni 2015.
Aanwezig: Dhr. Johan de Reu (voorzitter), mevr. Truus Lijbaert, de heren Cees Wissel (wijkcoördinator)
Jan van Hees, Maikel Harte en Ronny de Krijger ( notulist ).
Afwezig m.k.: Walter Verstraeten 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: Uitnodiging voor de afscheidsreceptie van inspecteur in het basisteam Zeeuwsch
Vlaanderen van de politie Paul de Groene in Westdorpe.
Notulen voorgaande vergadering: De notulen van de vergadering van 19 Mei 2015 worden goedgekeurd
met dank aan de notulist.
Actielijst Biervliet: Cees neemt de actielijst door. Op de markt wordt het parkeerverbod bord nog iets naar
achter geplaatst en zullen 2 bloembakken verplaatst worden zodat de afscheiding tussen de standplaats voor
de ambulante handel en het permanente parkeergedeelte duidelijker is. Ook wordt er nogmaals gekeken naar
de plaatsing van het parkeerverbodsbord aan de zijde van de Kiddo’s in de Havenstraat. De gemeente zou
een flyer maken om het parkeerbeleid op de Markt te verduidelijken en nogmaals de situatie uit te leggen.
De dorpsraad zal ook ervoor zorgen dat dit in het volgende dorpsblad vermeld staat.
De nieuwe borden voor bij de begraafplaats worden gemaakt en zullen te zijner tijd geplaatst worden.
De deskundigen van de gemeente en het waterschap Scheldestromen werken momenteel aan een voorstel
voor de aanpassing van de Hoofdplaatseweg ter hoogte van het kruispunt in Driewegen. Zodra hier een voorstel is geformuleerd zal dit aan de betrokken partijen gepresenteerd worden.
Het opnieuw belijnen van het gedeelte Hoofdplaatseweg binnen de bebouwde kom wordt in de planning gezet.
Voortgangslijst Dorpsplan Biervliet: Cees neemt ook deze lijst door. Er wordt vanuit de gemeente een
nieuw voorstel gestuurd met voorwaarden voor de plannen voor het ontwikkelen van het terrein van de voormalige basisschool “de Maatjes”.
Actielijst Dorpsraad Biervliet: Johan neemt de lijst door. Cees geeft door dat na het snoeien van de beplanting rondom de Brandput er ook is besloten dat het pad aan de zijde van de serviceflat “Annelot Terwalle” het
pad ook voorzien wordt van een nieuwe laag. Ronny zal een voorstel sturen naar de buur dorpsraden om
samen te komen na de vakantie.
Wat verder ter tafel komt: Johan meldt dat er een overeenstemming is tussen de duivenvereniging en de
muziekvereniging over het ophalen van het oud papier. Beide verenigingen zullen bijdragen aan het inzamelen en krijgen hiervoor de afgesproken vergoeding. Ronny vraagt bij Rijkswaterstaat en Rasenberg na wat de
bedoeling is van de oude verkeersborden paal bij de Braakmanlaan.
Rondvraag: Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Afsluiting: Johan dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 21.10 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.

