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VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 08 DECEMBER 2015. 
 
Aanwezig: Dhr. Johan de Reu, mevr. Truus Lijbaert, de heren Maikel Harte, George Kuijpers, 
Walter Verstraeten, Cees Wissel (wijkcoördinator) en Ronny de Krijger (notulist). 
 
Afwezig m.k.: Jan van Hees. 
 
Opening: Om 19.30 uur opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
Inspraak: Vanuit buurtschap Driewegen zijn Mevr. Carla de Visser en Dhr. Peter Lippens aanwezig om nog-
maals 
aandacht te vragen voor de problematiek van de overhangende beplanting en daar aangekoppelde verkeers- 
veiligheid op het kruispunt Hoofdplaatseweg Oudeweg in buurtschap Driewegen, Afgelopen 4 November zijn 
er bij een aantal bewoners BOA’s op bezoek geweest, maar er is nog geen actie te bemerken. Volgens Cees 
is de procedure nu dat er een brief wordt gestuurd waarin een termijn staat waarop de werkzaamheden moe-
ten zijn uitgevoerd. Als de termijn verstreken is kan de gemeente pas volgende stappen ondernemen. Dit is 
allemaal vastgelegd in termijnen en neemt een behoorlijke tijd in beslag. De aanwezigen van buurtschap 
Driewegen vragen of de gemeente nu een keer wil doorpakken en niet als de voorgaande keren het bij een 
bezoek van de BOA’s laten. Er wordt een periode van ½ jaar gesteld om tot een afdoend resultaat te komen. 
Tevens melden ze ook dat er mede door het weinige onderhoud aan de tuinen overlast is van ratten en ander 
ongedierte. Ook komt de in onderzoek zijnde aanpassing van de Hoofdplaatseweg om de snelheid te beper-
ken op bovengenoemde kruispunt. Er wordt aangegeven dat er volgens hun geen voorstanders zijn voor ver-
keersdrempels. As verspringing als snelheidsremmers wordt ook niet gezien als ideale oplossing i.v.m. het 
vele passerende landbouwverkeer. Het voorstel wat al in een eerder stadium in samenspraak door de dorps-
raad is doorgegeven naar de gemeente wordt nogmaals besproken. Dit houdt in dat er een éénrichtingsver-
keer situatie wordt gecreëerd op de Oudeweg waardoor er alleen afgeslagen mag worden van de Hoofd-
plaatseweg richting de Oudeweg, en vanaf de Oudeweg de Hoofdplaatseweg niet mag worden opgereden. 
De aanpassing is in onderzoek bij Waterschap “Scheldestromen”. Het waterschap is op de hoogte van de 
problematiek en komt tzt met een oplossing. Er zal een bijeenkomst met de betrokkenen georganiseerd wor-
den waar de plannen zullen worden gepresenteerd. De uitnodiging wordt afgewacht.  
Hierna verlaten ze de vergadering.   
 
Voorstellen evt. nieuw dorpsraad lid: Mevr. Mattie Verherbrugge heeft na de jaarvergadering aangegeven 
zich te willen inzetten voor de dorpsraad. Vanavond woont ze de vergadering bij om zichzelf nader voor te 
stellen en een uitgebreidere indruk te krijgen van de organisatie en werkwijze binnen de Dorpsraad. Er wordt 
een voorstel ronde gedaan en gevraagd of ze aan het eind van de vergadering wil aangeven of ze zich aan-
sluit bij de dorpsraad. Op de vraag wat zij als bewoner vindt wat er kan verbeteren aan de dorpsraad geeft ze 
aan dat ze denkt dat vooral de communicatie richting de bewoners meer informatief zou kunnen.   
 
Communicatie vanuit gemeente richting Dorpsraad: Johan geeft namens de dorpsraad uitleg aan Cees 
over de opmerking ten aanzien van de communicatie vanuit de gemeente richting dorpsraad na de jaarverga-
dering tegen de burgemeester. Het is zeker niet persoonlijk richting Cees bedoeld, maar er worden een aan-
tal voorbeelden aangehaald waarbij duidelijk wordt dat vanuit de afdelingen de communicatie heel laat rich-
ting dorpsraad komt. Hierdoor is het onmogelijk voor de dorpsraad om tijdig te reageren op b.v. uit te voeren 
werkzaamheden. Er wordt niet meer proactief gereageerd maar steeds vaker alleen reactief. 
Ook worden al een tijdje de vergaderdata van de dorpsraad niet meer gecommuniceerd richting media. 
Allen hopen op een spoedige verbetering. Cees zal de klacht doorgeven binnen de organisatie en trachten dit 
te verbeteren. 
 
Ingekomen stukken: Folder Kern met Pit van KNHM, uitnodiging voor training “communicatie met bewo-
ners”, uitnodiging bijeenkomst “sociale veiligheid” van GGD, verslag gesprek “ouderenhuisvesting en zorg 
Biervliet”,  
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Actielijst Biervliet: Cees neemt de wijzigingen in de lijst door. Een bewoner van de Markt heeft een MOR 
ingediend omdat hij ontstemd is over het innemen van parkeerplaatsen in de nabijheid van zijn woning door 
medewerkers van H4A tijdens vergaderingen en toeristen. R&B heeft de MOR in behandeling en zal in een 
persoonlijk onderhoud e.e.a. toelichten. Er is een voorstel gedaan om verwijsborden naar de bedrijven in en 
rondom Biervliet te plaatsen. Ter aanvulling van de lijst worden de volgende punten genoemd. Er is een sa-
menvatting van de klachten rondom de nieuwe aansluiting van Biervliet op de N61 gemaild naar Cees. De 
klachten zullen in het verkeersoverleg besproken worden. Er is bij de dorpsraad navraag gedaan of er regels 
zijn rondom het plaatsen van een hoge constructie voor het geleiden van Leilindes op of kort bij de erfgrens.  
De status en genomen maatregelen rondom een aantal bijzondere bewoners worden besproken. 
 
Actielijst Dorpsraad Biervliet: Johan neemt de wijzigingen in de lijst door. Er is een afspraak gemaakt met 
medewerkers van H4A voor het maken van een bouwtekening voor het monument aan de ingang van Bier-
vliet. Deze is nodig voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. De werkzaamheden aan het voetpad 
rondom de Brandput zijn uitgesteld tot in 2016. Aan Cees wordt gevraagd of het mogelijk is dat de dorpsraad 
een sleutel in beheer krijgt voor de meterput bij de Dorpspomp. Dit om de meterstanden door te kunnen ge-
ven en de pomp en aansluitingen winterklaar te maken. Een groep bewoners uit de Singel en IC v,d, Linde-
straat zijn met hun klachten naar de ombudsman gestapt. De slecht zicht situatie bij de kruising zuidelijke 
parallelweg N61-Geertruidadijk is opgelost door het plaatsen van een spiegel ter plaatse. Toegang tot de wifi 
in de bibliotheek wordt nagevraagd door Cees. Johan neemt plaats in de regiegroep AZC Marina Beach. 
 
Update Marina Beach: Johan neemt aan de hand van de ontvangen communicatie de stand van zaken 
rondom de opvang van asielzoekers op vakantiepark Marina Beach door. In het begin is de communicatie 
slecht verlopen en heeft tot een behoorlijk aantal klachten als geleid. Cees vraagt de gemeente op de hoogte 
te houden over wat er leeft onder de bewoners. 
 
Informatieborden Dorpsbos: De offerte die via Natuur & Zo is ontvangen wordt doorgesproken. Er wordt 
gekozen voor het plaatsen van 10 panelen. De proefdrukken zullen worden aangeboden ter controle. De ge-
meente zal worden aangespoord worden het Dorpsbos intensiever of toch zeker als momenteel te blijven 
onderhouden.  
 
Vergaderdata 2e helft 2016: De volgende vergaderdata worden vastgesteld. 9 augustus (optie i.v.m. vakan-
tie), 13 september, 11 oktober, 8 november (evt. jaarvergadering) en 13 december.  
Ronny communiceert deze data naar het dorpshuis.  
 
Afscheid Walter Verstraeten: Johan neemt namens de dorpsraad gepast afscheid van Walter en bedankt 
hem voor zijn jarenlange inzet voor de dorpsraad. Er wordt een passend cadeau overhandigd. Walter bedankt 
de dorpsraad wederzijds voor de prettige samenwerking.   
 
Wat verder ter tafel komt / rondvraag: Tijdens de rondvraag vraagt Johan aan Mattie hoe ze de vergade-
ring heeft ervaren. Mattie antwoorde dat het een positieve ervaring was en zal de dorpsraad mede verster-
ken. Johan heet haar hartelijk welkom en meldt blij te zijn een vrouwelijk lid erbij te hebben. 
 
Afsluiting: 
Johan dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 22.30 uur. 
 
RdK 


