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VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 08 SEPTEMBER 2015. 
 
Aanwezig: Dhr. Johan de Reu, mevr. Truus Lijbaert, de heren Jan van Hees, George Kuijpers, 
Cees Wissel (wijkcoördinator), Pieter Brasser (politie) en Ronny de Krijger (notulist). 
 
Afwezig: Burgemeester Jan Lonink (wijkbestuurder), Walter Verstraeten en Maikel Harte. 
 
Opening: Om 19.30 uur opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
Inspraak: Een aantal bewoners uit de Singel en de IC van de Lindestraat is aanwezig om de problematiek in 
hun wijk te bespreken. Zij ondervinden veel overlast van de (huis)dieren van de bewoners van Singel 23, wat 
recentelijk al tot een escalatie is gekomen. De aanwezige bewoners zijn de dames Josje Wassenaar en Nies-
je Waslander, de heren Walter Waslander en Henny Neve. Dhr. Neve neemt het woord namens de bewo-
ners. De reden van de inspraak is nog één maal de gemeente en dorpsraad in de gelegenheid te stellen het 
voornemen van de bewoners om naar de ombudsman te stappen te voorkomen. De reden van de voorgeno-
men actie is, reactief, beperkt en soms voor buurtbewoners onbegrijpelijke houding en/of gedrag van ge-
meentelijke afdelingen. Indien er na deze vergadering geen bevredigende oplossing wordt geboden, zien de 
bewoners zich dus genoodzaakt deze case te bespreken met de ombudsman. Het gehele verloop van de 
gebeurtenissen na de eerste mail aan de gemeente namens de dorpsraad op 6 januari 2015 tot heden wordt 
punt gewijs doorgesproken. Regelmatig tijdens het gesprek wordt getracht gezamenlijk begrip voor de acties 
en reacties te verkrijgen. Omdat er op dit moment een aantal gemeente ambtenaren op vakantie zijn blijkt de 
coördinatie en terugkoppeling van de gedane acties en geconstateerde feiten niet goed te verlopen. Er wordt 
afgesproken dat de gemeente voor 1 oktober 2015 een reactie aan dhr. de Ru (vertegenwoordiger van de 
bewoners bij eerdere besprekingen met de gemeente) stuurt waarin uitleg wordt gegeven over de geconsta-
teerde feiten en gedane acties. De insprekers gaan hiermee akkoord en verlaten om 20.50 uur de vergade-
ring. 
 
Voorstellen nieuwe wijkagent: Dhr. Pieter Brasser is voor het eerst aanwezig bij de dorpsraadvergadering 
en stelt daarom zichzelf voor aan de dorpsraad.  
Na werkzaam te zijn geweest in de Groep Hulst en rayon Hulst is hij nu werkzaam als Brigadier / Wijkagent 
voor de kernen Biervliet, Hoek, Philippine en Sluiskil. 
Voor vragen en zaken die geen hoge prioriteit hebben is dhr. Brasser te bereiken via het algemene telefoon-
nummer van de politie 0900-8844. Dhr. Brasser zal indien er ruimte is in zijn agenda geregeld de dorpsraad 
vergaderingen bijwonen. Zeker wanneer er zaken in de kern spelen die overleg vragen.  
 
Ingekomen stukken: Overeenkomst met Rijkswaterstaat voor het gebruik van de grond onder het op te rich-
ten monument aan de ingang van Biervliet, Nieuwsbrief 2 Woongoed en mail van Dhr. Lohmann eigenaar 
winkelcentrum in Breskens met een voorstel voor gratis busvervoer naar het winkelcentrum voor de minder 
mobiele bewoners van Biervliet. Johan meldt naar aanleiding van deze mail dat hij vanuit de vrijwilligers van 
de op te richten dorpswinkel geen reactie gekregen heeft op zijn mail en sms wat de status is momenteel. 
Ronny zal nogmaals namens de dorpsraad een mail sturen. We willen voorkomen dat beide initiatieven niet 
met elkaar concurreren en daardoor beiden geen kans van slagen hebben.  
 
Actielijst Biervliet: Cees neemt de lijst door. Vanuit het Waterschap Scheldestromen is nog geen voorstel 
ontvangen voor aanpassing van de Hoofdplaatseweg bij het kruispunt in Driewegen. Johan meldt dat vanuit 
het buurtschap de reactie is gekomen dat de bewoners en de agrariërs geen drempels of obstakels willen op 
het kruispunt. Er wordt nu een voorstel door het buurtschap gedaan de Oudeweg éénrichtings verkeer te 
maken vanaf het kruispunt tot aan de oprit van het burgemeester Verplanckeplein ter hoogte van de oude 
school, alsook de oprit naar het burgemeester Verplanckeplein vanaf de kruising Hoofdplaatseweg – Oude-
weg. Johan zal dit voorstel uitwerken en mailen. Cees neemt dit voorstel mee in het overleg met de verkeers-
deskundigen van de gemeente.  
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Het overbodig geworden voorrangsbord aan de Braakmanlaan is weggehaald. De vernieuwing van de belij-
ning op de Hoofdplaatseweg zal binnenkort uitgevoerd worden. 
 
Voortgangslijst Dorpsplan Biervliet: Cees neemt ook deze lijst door. De gemeente blijft bij het standpunt 
wat eerder is ingenomen met betrekking tot de voorwaarden bij de ontwikkeling van bouwlocatie Schoollaan.  
De betrokkenen zijn hierover per brief door de gemeente ingelicht. 
 
Actielijst Dorpsraad Biervliet: Johan neemt de wijzigingen in de lijst door. Voor het monument aan de in-
gang van het dorp is bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd. Cees bevestigd dat deze in 
behandeling is op de afdeling. Maikel ( is later alsnog gekomen ) heeft overleg gehad met Natuur & Zo en 
heeft ze uitgenodigd voor de vergadering van 13 Oktober. Ronny zal dit in de agenda van de volgende ver-
gadering inplannen. Johan heeft gesproken met één van de eigenaren van de molen om na te vragen wat zij 
in de planning hebben voor het behoud van de molen. De eigenaren willen de molen ook behouden maar 
verschillen van mening over de aanpak hiervoor. Omdat de molen in privé handen is, is het lastig hier onder-
steuning in te verlenen. Johan heeft de plaatsing van fietsen standaards bij de bushalte bij de rotonde bij re-
creatiegebied de Braakman nogmaals onder de aandacht gebracht bij RWS. Naar aanleiding van de ingeko-
men mail van dhr. Lohmann van een winkelcentrum in Breskens wordt er een datum afgesproken om hem uit 
te nodigen voor een gevraagd overleg.  
 
Wat verder ter tafel komt / rondvraag: De jaarvergadering wordt definitief gepland op Dinsdag 10 Novem-
ber om 19.30 uur. George zal de veiligheidsregio hiervoor uitnodigen om een presentatie over brandveilig 
wonen te geven. Johan heeft bij Walter navraag gedaan of hij nog aanblijft als dorpsraadlid na de jaarverga-
dering. Walter blijft nog aan tot december 2015 en is beschikbaar voor assistentie bij het verwezenlijken het 
monument aan de ingang van het dorp. Wel stelt hij voor nieuwe mensen te zoeken zodat de continuïteit van 
de dorpsraad te waarborgen. 
 
Afsluiting: 
Johan dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 22.10 uur. 
 
RdK 


