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VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 9 februari 2016  
 
Aanwezig: 
Dhr. Johan de Reu, mevr. Truus Lijbaert, de heren Maikel Harte, George Kuijpers,Cees Wissel(Wijk coordinator) en Mat-
tie Verherbrugge (vervangend notuliste) 
 
Afwezig MK:  
Burgemeester Jan Lonink (wijkbestuurder), Pieter Brasser(politie), Ronny de Krijger, Jan van Hees. 
 
Opening:  
Om 19.30 uur opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
Inspraak:  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid. 
 
Ingekomen stukken:  
Er is een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst van alle dorpsraden en wijkbesturen op 20 april 2016. Aanvang 
18.00 uur. 
 
Notulen voorgaande vergadering:  
De notulen van de voorgaande 2 vergaderingen worden inhoudelijk goedgekeurd. Enkele schrijffouten in verslag 12 janu-
ari zullen worden gecorrigeerd. 
 
Actielijst Biervliet:  
De situatie m.b.t. overhangende beplanting wordt nader overlegd met het Waterschap. De werkzaamheden aan de Burg. 
Maarleveldstraat zijn inmiddels afgerond. Er is een verwijzing geplaatst naar het industrieterrein Biervliet. De werkzaam-
heden aan het voetpad bij de brandput zijn uitgesteld naar het voorjaar. Maikel verzoekt hierbij rekening te houden met de 
Geuzenfeesten op 5 en 6 mei a.s.. De geplaatste leilindes in de Boterzandestraat worden door handhaving nader onder-
zocht. De aannemer gaat het onkruid in de plantvakken op de markt opnemen. Cees Wissel overhandigt de sleutel van de 
brandput, de meterstand kan nu worden doorgegeven aan Delta. Er waren tijdens de jaarvergadering klachten over de 
beplanting van de bloembakken op de markt geuit: Groenbeheer vraagt om geduld, de beplanting moet nog aanslaan. De 
afdeling R&B gaat de scheve lantaarnpalen op de markt aanpakken. Voor het monument zijn klinkers beschikbaar via de 
fa. Geldof (contactpersoon P. van Leijden) in de 2e week van februari. Wifi in de bibliotheek (vraag jaarvergadering): in het 
budget van de bibliotheek is geen ruimte voor wifi in de kleinere bibliotheken. Gebruik van wifi van de school is i.v.m. 
veiligheid niet mogelijk. Gebruik carbid binnen de kern, het is duidelijk dat dit niet wenselijk is. Er kan evt. een beroep 
worden gedaan op art. 4.5a van de APV. De situatie m.b.t bebording aan de Middenweg-Hoofdplaatseweg-Weststraat-
Boterzandestraat, hierover volgt overleg tussen gemeente (Ronny Bracke) en Rijkswaterstaat. 
 
Actielijst Dorpsraad Biervliet:  
Maikel vraagt aandacht voor het relatief slechte onderhoud van het dorpsbos. Hekken, picknickset, etc. zijn kapot of gaan 
niet meer open. Er moet nodig gesnoeid worden vooral rondom de waterput, en er is last van wateroverlast op de paden. 
Zo is de interactieve route eigenlijk niet mogelijk. Cees Wissel gaat na hoe het met het onderhoud is geregeld..  
Verwijzing naar industrieterrein “havennummerbord”: er is een nieuw bord met verwijzing industrieterrein geplaatst. 
 
Herschikking taakverdeling:  
Doordat de dorpsraad inmiddels is uitgebreid met George en Mattie is herverdeling van de taken nodig. Deze herverde-
ling is uitgevoerd. De lijst wordt separaat door Johan verstuurd. Maikel stelt voor om te onderzoeken of groene wandel-
route mogelijk is in Biervliet, het Poortbos zou daar onderdeel van kunnen zijn. Over de jaarvergadering wordt gebrain-
stormd: naast uitnodigen nieuwe inwoners ook de diverse verenigingen uitnodigen? Evt. presentaties laten geven? Vrije 
inloop markt zodat meer verenigingen aan bod komen? We komen hier op terug. Johan zal zorgen dat iedereen de be-
schikking krijgt over de statuten en zal aan Jan vragen de toegangscodes voor de website nog eens rond te sturen. 
 
Bespreking schema aftreden: 
Johan is eind 2016 tijdens de jaarvergadering aftredend en niet herkiesbaar. Maikel en Jan zijn aftredend en herkiesbaar. 
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden aangedragen 
 
Communicatie dorpsblad en kranten: 
In de komende editie van Ons dorpsblad is een algemeen bericht over buurt whatsapp geplaatst. De volgende copy da-
tum is 8 april. 
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Wat verder ter tafel komt / rondvraag: 
Truus vraagt hoe vaak de plastic- en glascontainers worden geleegd. Ze zijn soms overvol. En dan vooral op maandag-
morgen. Cees Wissel gaat dit navragen. Johan geeft aan dat afvalkalender gewijzigd is. Niet iedereen had dat direct in de 
gaten. Misschien dat de afdeling Communicatie van de gemeente nog eens kan verwijzen naar de afvalapp? Ook dit zal 
Cees Wissel doorgeven aan de afdeling. 
 
Afsluiting: 
Johan dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 21.10 uur. 
 
MV 


