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VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 12 januari 2016 
 
Aanwezig:  
Dhr. Johan de Reu, mevr. Truus Lijbaert, de heren Jan van Hees, Maikel Harte, Cees Wissel(Wijk coordinator), Pieter 
Brasser (politie), Mattie Verherbrugge (vervangend notuliste) 
 
Afwezig MK:  
Burgemeester Jan Lonink (wijkbestuurder), George Kuijpers, Ronny de Krijger. 
 
Opening:  
Om 19.30 uur opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
Inspraak:  
Er is een bewoner uit de Keizer Karelstraat/Schoollaan aanwezig n.a.v. de problematiek van een afgesloten brandgang. 
Cees Wissel kan namens de gemeente mededelen dat de bewoners van de afgesloten brandgang juist gehandeld heb-
ben. De gemeente is niet van plan in de huidige situatie een nieuwe brandgang te maken. 
 
Ingekomen stukken:  
Bericht van overlijden van dhr. Kant (voormalig dorpsraadlid). Namens de dorpsraad is een kaart gestuurd aan de familie. 
Uitnodiging overleg gebruikers dorpshuis 9 maart, Johan vertegenwoordigd de dorpsraad. 
Brief start straatwerk Maarleveldstraat nadat de werkzaamheden zijn begonnen. 
 
Notulen voorgaande vergadering:  
Notulen zijn door omstandigheden nog niet gemaakt. 
 
Actielijst Biervliet:  
De dorpsraad krijgt een sleutel van de waterpomp op de Markt.  
Naar aanleiding van een ingekomen mail wordt er gekeken naar de stand van de lantaarnpalen op de Markt.  
De Boa’s zijn in de nabijheid van het kruispunt in Driewegen geweest om de overvloedige begroeiing te beoordelen. De 
bewoners  hebben gesnoeid naar tevredenheid. De andere bewoners waren op dat moment niet bereikbaar, de gemeente 
gaat hier mee aan de slag.  
De gemeente gaat bekijken of er mogelijkheden zijn om de bestaande bedrijven beter aan te duiden. Dit koppelen ze 
terug aan de dorpsraad.  
Onderzoek wijst uit dat er geen mogelijkheden zijn voor een onderscheiding na een reanimatie.  
Handhaving onderzoekt de regels rondom leilindes.  
Op 13 januari 2016 is er overleg van betreffende de situatie: Middenweg / Hoofdplaatseweg / Boterzandestraat. 
 
Actielijst Dorpsraad Biervliet:  
Monument: overleg geweest met H4A waarbij Walter en Johan aanwezig waren: zij gaan de tekening maken voor omge-
vingsvergunning en een schatting van de kosten. Gemeente kijkt of er klinkers beschikbaar zijn voor de bestrating van het 
monument. 
Nieuwe inwoners uitnodigen voor onze jaarvergadering.  
Poortbos: offerte ok. Teksten worden toegestuurd ter controle.  
Gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor Wifi in de bibliotheek evenals extra beplanting in de bakken op de Markt.   
A: Biervliet anno nu: Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen: (Heidemij) 
B. Monument: zie actielijst 
C. Opvang asielzoekers Marina Beach: zaterdag 16-1 bijeenkomst van de regiegroep. Johan of Maikel zijn hiervoor de 
contactpersonen . 
D. Communicatie dorpsblad& krant; hierin de bewoners informeren over de mogelijkheden van een whats app groep. 
 
Wat verder ter tafel komt / rondvraag:  
Jan meldt dat webpagina gehackt was, wordt opgelost. Kan geplaatst worden, maar aub geen links.  
Michael: Marina Beach terugkoppeling burgemeester>Cees. Groentekraam op vrijdag verdwijnt van markt. Andere?  
Jan: i.v.m. wet op privacy, hoe vermelding op de site m.b.t. e-mails / tel.no. ? 
 
Afsluiting:  
Johan dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur. 
 
MV 


