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VERSLAG OPENBARE JAARVERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 10 NOVEMBER 2015 
 
Aanwezig: Dhr. Johan de Reu (voorzitter), mevr. Truus Lijbaert (vice voorzitter), de heren Jan van 
Hees (penningmeester), Maikel Harte (lid), George Kuijpers (lid), Burgemeester Jan Lonink (wijkbe-
stuurder – na de pauze), Pieter Brasser (politie), Leo de Jonge (veiligheidsregio) en Ronny de Krij-
ger (secretaris en notulist). Verder waren er 17 belangstellenden aanwezig. 
 
Afwezig m.k.: Dhr. Walter Verstraeten (lid), Dhr. Cees Wissel (wijkcoördinator) en een 4 tal geno-
digden. 
 
Opening: Om 19.30 opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom, een speciaal 
welkom aan dhr. Leo de Jonge van de veiligheidsregio die de presentatie “Brandveilig wonen” zal 
verzorgen deze avond.  
Johan neemt de agenda van deze avond door en legt het doel van de avond uit. 
 
Voorstellen wijkagent: De nieuwe wijkagent Dhr Pieter Brasser wordt door Johan voorgesteld aan 
de aanwezigen. 
Dhr. Pieter Brasser stelt zichzelf verder voor en geeft een korte omschrijving van zijn taak binnen 
het korps en de kernen Phillipine, Hoek, Sluiskil en Biervliet waarin hij werkt. Voor vragen en zaken 
die geen hoge prioriteit hebben is dhr. Brasser te bereiken via het algemene telefoonnummer van 
de politie 0900-8844. Voor dringende zaken als elke seconde telt kunt u altijd 112 bellen. Dhr. 
Brasser zal indien er ruimte is in zijn agenda geregeld de dorpsraad vergaderingen bijwonen. Als er 
zaken in de kern spelen die overleg of actie vragen is hij bereikbaar voor de dorpsraad.  
   
Notulen jaarvergadering van 12 November 2014: Deze zijn in de December uitgave 2014 van  
“Ons Dorpsblad” gepubliceerd en worden unaniem goedgekeurd en vastgesteld. 
De notulen van deze jaarvergadering zullen in de eerstkomende editie van “Ons Dorpsblad” worden 
gepubliceerd. 
 
Jaarverslag Dorpsraad Biervliet 2014/2015: Voor iedere aanwezige was er een exemplaar be-
schikbaar. 
Ronny de Krijger ( secretaris ) neemt het verslag in het kort door. Naar aanleiding hiervan worden 
de volgende vragen gesteld en opmerkingen gegeven. 
Wanneer mogen de blauwe containers buitengezet worden? Hierover is nog al wat onduidelijkheid 
bij de vraagsteller. Johan geeft uitleg over de nieuwe afspraken die gemaakt zijn tussen Gemeente, 
Duivenvereniging en de Harmonie. De blauwe containers mogen alleen op de 4e vrijdag ( ophaal-
dag papier ) van de maand op de openbare weg gezet worden. Bewoners die de container op an-
dere dagen op de openbare weg zetten kunnen hiervoor bekeurd worden.   
Is het mogelijk om de Noordstraat ( gedeelte buiten de bebouwde kom ) mee te nemen in de plan-
nen voor het aanpassen van de Hoofdplaatseweg ter hoogte van buurtschap Driewegen? Johan 
belooft dat de dorpsraad dit zal vragen aan Waterschap Scheldestromen. Er wordt aandacht ge-
vraagd voor de volgens aanwezige gevaarlijke situatie ( zeker bij gladheid ) van de toerit naar de 
zuidelijke parallelweg vanaf de rotonde van de N61. Er ligt kort na de T-splitsing een diepe sloot. Hij 
stelt voor een dijkje aan te leggen tussen de parallelweg en de sloot. Slecht zicht bij de T-splitsing 
Geertruidadijk – zuidelijke parallelweg N61. Bij het verlaten van de Geertruidadijk richting de zuide-
lijke parallelweg N61 wordt het verkeer door slecht zicht vanwege de geluidswal die daar is aange-
legd. Het is een gelijkwaardige kruising maar wordt als te gevaarlijk ervaren om voorrang te nemen 
ook al heeft men dit. Op de parallelwegen wordt vaker harder gereden dan de toegestane 60 Km/h. 
Invoegen vanaf de parallelwegen op de hoofdrijbanen N61. Er wordt regelmatig ingevoegd door de 
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bermen op de hoofdrijbanen van de N61. Hierbij wordt het 2 rijrichtingen fietspad aan de noordzijde 
ook gepasseerd. Eén van de aanwezige heeft dit al een aantal keer gemeld bij RWS maar heeft tot 
nu toe alleen naar zijn zeggen niet correcte reacties ontvangen. Johan geeft aan dat deze vragen 
en opmerkingen door dorpsraad doorgegeven worden aan RWS. Hoge snelheden op de Hoofd-
plaatseweg. Er wordt aandacht gevraagd voor de hoge snelheden die gereden worden op de 
Hoofdplaatseweg zeker binnen de bebouwde kom. Dhr. Pieter Brasser zal dit wederom onder de 
aandacht brengen bij de politie.  
 
Financiële verantwoording 2014: Dhr. Jan van Hees legt verantwoording af over de in bewaring 
gestelde middelen vanwege opheffing van de Stichting Dorpsbos. Het volledige bedrag is nog in 
kas omdat er vanuit de school nog geen aanvraag is gekomen die voldeed aan de gestelde voor-
waarden door de opgeheven stichting. De dorpsraad is in samenwerking met Natuur & Zo een plan 
aan het uitwerken voor nieuwe educatieve borden in het dorpsbos. De middelen zullen hiervoor 
gebruikt worden. De borden worden buitenom de tekst en afbeeldingen ook voorzien van QR co-
des. Met deze codes is het mogelijk om meer informatie te verkrijgen op een mobiele telefoon over 
de omgeving van het bord. Dit maakt een wandeling door het Poortbos interactiever en is het moge-
lijk de informatie in de QR codes gemakkelijk aan te passen en uit te breiden. 
 
Samenstelling Dorpsraad en verkiezing nieuwe leden: Er hebben zich voor aanvang van de 
jaarvergadering geen nieuwe leden aangemeld. Johan vraagt of er in de zaal mensen zijn die zich 
willen aanmelden, helaas komt hierop geen reactie. Walter Verstraeten stopt na 9 jaar. Johan be-
dankt Walter voor de vele jaren inzet die hij heeft gegeven aan de dorpsraad.  Vanwege zijn afwe-
zigheid zal de dorpsraad in vergadering van December a.s. gepast afscheid nemen van Walter.  
George Kuypers is volgens het schema aftredend en herkiesbaar. Er waren vanuit de aanwezigen 
geen bezwaren tegen het aanblijven van George. De dorpsraad zal in de toekomst actief blijven 
zoeken naar nieuwe leden. 
 
Terugkoppeling inventarisatie vorige jaarvergadering: De status van de onderwerpen die de 
vorige jaarvergadering zijn verzameld worden door Johan doorgenomen. 
Herkenbaarheid en vindbaarheid: Er wordt door de dorpsraad momenteel gewerkt aan het realise-
ren van een beeldbepalend object langs de N61. Hiervoor is bij RWS vergunning verstrekt en wordt 
er gewerkt aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente. De bewegwijzering 
rond en in het dorp is geïnventariseerd. De toeristische bewegwijzering is voldoende, en voor de 
bewegwijzering naar de bedrijven is een soort “havennummerplan” naar voorbeeld van kanaalei-
land in Sluiskil in beraad.  
Ondernemers en ondernemingen: De dorpsraad blijft de buurtsuper ondersteunen en vraagt regel-
matig om geïnformeerd te worden. Voor de stadsomroeper is een aanvraag gedaan in het dorps-
blad, maar er heeft niemand zich aangemeld. Zichtbaarheid van de ondernemingen, de dorpsraad 
blijft de website www.biervliet.nl actualiseren. Bedrijven kunnen daar informatie ( geen reclame! ) en 
een link naar hun eigen website laten plaatsen. In November is er nog een overleg met de dorpsra-
den van Hoek en Philippine om te kijken naar de gezamenlijke onderwerpen. Groene woonplaats: 
Momenteel wordt gewerkt aan het onderhoud van de bebording in het Poortbos. Ook worden de 
wensen van andere gebruikers geïnventariseerd en wordt er gewerkt aan verbeterde educatieve 
informatie via de QR codes. Na realisatie van het object nabij de N61 en het vernieuwen van de 
informatie borden in het Poortbos wil de dorpsraad proberen het bespreekbaar te maken om de 
wandelroute  i.s.m. SBMB up te daten. Subsidiemogelijkheden: Er wordt gekeken naar subsidiemo-
gelijkheden om o.a. de brug weer terug in het Poortbos te krijgen. Aanpak jaarvergadering: De aan-
pak van de jaarvergadering is nogmaals onder de loep genomen en gezien de grote opkomst tij-
dens de inbraakpreventie informatieavond in december 2014 is er dit jaar voor gekozen om een 
informatieavond te koppelen aan de vergadering met als onderwerp “Brandveilig wonen”. Voor 
2016 zal dit weer geëvalueerd en bekeken worden. De verbetering van de publicatie is gestalte 
gegeven door buitenom de aankondiging in het Dorpsblad ook flyers op te hangen bij een aantal 
ondernemers en gebruik te maken van sociale media. 
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Rondvraag: Er wordt gevraagd of de dorpsraad wil proberen gratis WIFI te verkrijgen in de biblio-
theek. 
Er is WIFI aanwezig in het gebouw, maar niet vrij toegankelijk. Gevraagd wordt om de natuurwerk-
dag van Staatsbosbeheer te promoten. Johan adviseert aan de vraagsteller om een stukje hiervoor 
aan te leveren bij “Ons Dorpsblad”. Er wordt gewezen op de subsidie mogelijkheden vanuit het 
Oranjefonds. 
De bloembakken op de Markt worden niet gezien als een verbetering van de uitstraling van de 
Markt. De keuze van de beplanting is hiervan mede de oorzaak. Gevraagd wordt om de keuzes 
nogmaals te heroverwegen. De vraag wordt gesteld of er op vakantiepark Marina Beach vluchtelin-
gen opvang zal plaats vinden. Hierop wordt door burgemeester Jan Lonink gereageerd dat hiervan 
op korte termijn geen sprake zal zijn mede omdat de verblijfsunits niet winter bestendig zijn. 
Johan stelt voor even te pauzeren en na de pauze zal dhr. Leo de Jonge de presentatie “Brand 
veilig wonen”  verzorgen. 
 
Presentatie “brandveilig wonen”: Dhr. Leo de Jonge maakt aan de hand van foto’s en filmpjes de 
aandachtspunten voor preventie die we zelf eenvoudig kunnen uitvoeren duidelijk. 
De volgende punten zijn de meest voorkomende oorzaken van woningbrand. 
* vlam in de pan * overvolle verbindingsdozen in stoffige omgeving * roken in stoel of bed en in 
slaapvallen 
* standby stand van de oudere modellen televisies * openvuur haarden en kachels. 
De preventie middelen als rookmelders en branddekens zijn ter sprake gekomen. 
Het filmpje waarin duidelijk wordt gemaakt hoe weinig tijd men heeft als er in de ruimte een brand 
ontstaat, maakte grote indruk. Het waarschuwen van de brandweer is ook bij een beginnende brand 
belangrijk omdat de brandweer een aanrij tijd heeft en als de brand zich verder ontwikkeld is er 
vaak al weinig meer te redden als de brandweer alsnog arriveert. De brandweer komt liever voor 
niets dan te laat. Voorkomen is nog steeds beter dan blussen. 
Meer informatie is te vinden op www.zeelandveilig.nl/brandweer-zeeland.  
 
Afsluiting: Johan dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng in het bijzonder dhr. Leo de 
Jonge voor zijn duidelijke presentatie, en sluit om 22.15 uur de vergadering. 
 
RdK   
 
 


