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

VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 13 OKTOBER 2015.
Aanwezig: Dhr. Johan de Reu, mevr. Truus Lijbaert, de heren Jan van Hees, George Kuijpers,
Walter Verstraeten, Maikel Harte, Pieter Brasser (politie) en Ronny de Krijger (notulist).
Afwezig MK: Burgemeester Jan Lonink (wijkbestuurder), Cees Wissel ( wijkcoördinator ).
Opening: Om 19.30 uur opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom en meldt dat vertegenwoordiging van Natuur & Zo om 20.00 uur komen om de planning voor het uitwerken van de educatieve borden en materialen
door te nemen.
Inspraak: Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
Ingekomen stukken: Mail met een reactie van de gemeente via Cees over de problematiek rondom Singel 23 en de
buren. De mail met reactie van de buurtbewoners in de persoon van dhr. de Ru op de mail van Cees. Mail van het gemeentelijke team bestuur met nadere informatie over het gedoogbeleid van het naakt recreëren bij het Paulinastrand.
Het
kwartaalblad
“De
boom
in”
van
stichting
landschapsbeheer
Zeeland.
Notulen voorgaande vergadering: Omdat tijdens de vorige vergadering de notulen van 14 Juli niet behandeld zijn worden deze eerst behandeld. Deze notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
De notulen van de vergadering van 8 September worden mits een paar kleine wijzigingen ook goedgekeurd. Ronny zal de
wijzigingen verwerken.
Actielijst Biervliet: Omdat Cees niet aanwezig is wordt de lijst door Johan doorgenomen.
De vernieuwing van de belijning op de Hoofdplaatseweg is uitgevoerd en kan dus van de lijst af.
Het aandachtspunt van overhangende beplanting langs de Hoofdplaatseweg ter hoogte van Driewegen blijft een punt van
aandacht en er wordt nogmaals door het buurtschap gevraagd hier iets aan te doen. Tevens is er een voorstel gedaan
voor het aanpassen van de verkeersstromen naar het kruispunt. Deze worden meegenomen in het verkeersoverleg met
het waterschap Scheldestromen door de gemeente. Als er voorstellen voor het aanpassen van de situatie aldaar worden
gedaan door het waterschap zullen de betrokkenen voor een overleg uitgenodigd worden. Initiatief hiervoor ligt momenteel bij het waterschap.
Voortgangslijst Dorpsplan Biervliet: Ook deze lijst wordt door Johan doorgenomen.
Er zijn geen wijzigingen in deze lijst.
Actielijst Dorpsraad Biervliet: Johan neemt de wijzigingen in de lijst door. Om een omgevingsvergunning voor het monument aan de ingang Biervliet af te kunnen geven vraagt de gemeente om meer technische tekeningen van het project.
Johan, Walter en Ronny gaan naar de ondernemersvereniging om te proberen hiervoor hulp vanuit de ondernemers te
krijgen. Johan maakt hiervoor een afspraak met de voorzitter van de ondernemersvereniging. Het wandelpad langs de
Brandput aan de zijde van Terwalle is nog niet uitgevoerd. Aan Cees zal gevraagd worden wat hiervoor de reden is. De
initiatiefnemers van een buurtsuper zijn er van op de hoogte dat ze nog een reactie naar de gemeente moeten sturen
alvorens ze kunnen starten. De organisatie van de jaarvergadering is rond. Johan zal aan Cees vragen om flyers te verzorgen door de gemeente. Er heeft een gesprek plaats gevonden met Dhr. Lohmann over zijn voorstel voor gratis busvervoer naar zijn winkelcentrum in Breskens. Johan zal naar aanleiding van dit gesprek contact opnemen met de ondernemer die momenteel thuisbezorgingen verzorgt omdat deze ondernemer meteen na sluiting van de winkel dit initiatief heeft
uitgewerkt. Vanuit de gemeente is nog geen reactie ontvangen over de bewegwijzering richting de bedrijven. Hier zal
nogmaals om gevraagd worden via Cees.
Wat verder ter tafel komt / rondvraag: Ronny vraagt wanneer de dorpspomp afgesloten moet worden en of we de watermeter nog moeten isoleren in de put. Ronny zal bellen voor de sleutel van de put naar de gemeente.
George vraagt aan Pieter hoe de politie tegenover een whatsapp groep staat als een soort buurtwacht, naar voorbeeld
van een groep in wijken in Tilburg. Pieter vraagt dit na bij de politie en zal dit terugkoppelen.
Natuur & Zo: Helaas hebben de vertegenwoordigers van Natuur & Zo verzuimd om de afspraak na te komen.
Afsluiting: Johan dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 21.10 uur.
RdK
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