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VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 14 Juli 2015. 
 
Aanwezig: Dhr. Johan de Reu, mevr. Truus Lijbaert, de heren Jan van Hees, Walter Verstraeten, Maikel 
Harte, George Kuijpers, Cees Wissel (wijkcoördinator)  en Ronny de Krijger ( notulist ). 
 
Opening: Om 19.30 opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
Inspraak: Hier wordt geen gebruik van gemaakt 
 
Ingekomen stukken: Van 2 muzikanten hebben we een folder ontvangen.  
Nieuwsbrief Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Kwartaalblad “de boom in” van stichting land-
schapsbeheer Zeeland. Mail van een oplettende Biervlietnaar over de plannen voor het vaststellen van een 
Kitesurf gebied bij de Paulinahaven. 
 
Notulen voorgaande vergadering: De notulen van de vergadering van 9 Juni 2015 worden na een paar 
kleine aanpassingen goedgekeurd met dank aan  de notulist. 
 
Actielijst Biervliet: Cees neemt de lijst door. Het parkeerverbodsbord in de stoep ter hoogte van de Kiddo’s 
zal niet verplaatst worden. Het bord heeft daar altijd zo gestaan en nooit voor problemen gezorgd is de reac-
tie vanuit R&B. 
 
Voortgangslijst Dorpsplan Biervliet: Cees neemt ook deze lijst door. Een nieuw voorstel met voorwaarden 
om het verder ontwikkelen van de bouwlocatie aan de Schoollaan zal worden teruggekoppeld naar het colle-
ge en daar zal uitsluitsel komen of de samenwerking wordt gecontinueerd met de initiatiefnemers. 
 
Na het doornemen van de lijsten geeft Cees een korte samenvatting van het dossier over de burenruzie in de 
Singel. Door de diverse instanties wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Tot op heden staan de par-
tijen nog lijnrecht tegenover elkaar. Getracht wordt om verdere escalatie te voorkomen. De dorpsraad zal dit 
dossier aan de zijlijn blijven volgen. 
 
Actielijst Dorpsraad Biervliet: Johan neemt de lijst door. De lichtmast bij de kruising aan de Braakmanlaan 
is al verwijderd. Rasenberg heeft al een zandfundering gelegd op de nieuwe locatie waar te zijner tijd een 
kunstwerk opgericht zal worden.  
De vergunningaanvragen bij Rijkswaterstaat en de provincie zijn ingediend en bij de gemeente is een aan-
vraag ingediend. Van Natuur en Zo zijn de eerste ontwerpen voor de nieuwe borden in het dorpbos ontvan-
gen. Tevens heeft Jan een proef gemaakt voor de informatie voorziening via de QR code die op de borden 
geplaatst zal worden. Maikel zal een tijdsplanning voor het vervolg met Natuur en Zo maken. 
Er is een brug te koop in Nieuwvliet. Ronny zal de overspanning meten om te kijken of de aangeboden brug 
te plaatsen is op de plaats van de oude brug. Naar aanleiding van de informatie over het kitesurf gebied wordt 
besloten om naar de provincie een reactie te sturen dat de dorpsraad positief is over dit initiatief maar wel wil 
opmerken dat ook andere gebruikers gedoogd naakt recreëren in het gebied. Dit heeft in het verleden al va-
ker tot conflicten geleid met andere gebruikers van het gebied. 
 
Data vergaderingen 1e helft 2016: De volgende vergaderdata worden vastgesteld op: 12 Januari, 9 Februa-
ri, 8 Maart, 12 April, 17 Mei (3e dinsdag vd maand! ), 14 Juni en 12 Juli. 
Ronny geeft deze data door aan het dorpshuis. 
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Wat verder ter tafel komt / rondvraag: Jan is benaderd door vertegenwoordigers van een geloofsgemeen-
schap die in de regio Zeeuwsch Vlaanderen op zoek zijn naar een kavel voor het opzetten van hun wekelijkse 
bijeenkomsten. Er zijn een aantal mogelijkheden besproken en Jan zal dit verder opvolgen. 
Maikel meldt dat de basketbalpaal nog niet is terug geplaatst na de Geuzenfeesten. Cees meldt dat dit bin-
nenkort zal gebeuren maar dat de paal gerepareerd moest worden voor het terugplaatsen. 
Walter meldt dat het bord u nadert een voorrangskruising aan de kruising Braakmanlaan – Parallelweg niet 
op de juiste plaats  staat. Hij zal dit doorgeven aan RWS. 
 
Afsluiting: 
Johan dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur. 
 
RdK 


