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VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 8 Maart 2016  
 
Aanwezig: 
Dhr. Johan de Reu (Vz) de dames Truus Lijbaert, Mattie Verherbrugge de heren Jan van Hees, 
George Kuijpers, Cees Wissel (wijk coördinator), Pieter Brasser (politie) Ronny de Krijger (notulist). 
 
Afwezig MK: Maikel Harte. 
 
Opening:  
Om 19.30 uur opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
Inspraak:  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid. 
 
Presentatie van Dorpsagent tot Wijkagent: 
Pieter legt aan de hand van een powerpoint demonstratie uit hoe de organisatie van de politie door 
de jaren heen is verlopen met de nadruk op de taak van de wijkagent. Tevens komt in de presenta-
tie duidelijk naar voren wat de huidige taak is van de wijkagent zoals Pieter is momenteel voor on-
der andere de kern Biervliet. 
 
Ingekomen stukken:  
Er is een folder Z.O.Z. binnengekomen, de afrekening van het waterverbruik door de dorpspomp 
van Delta, een mail met uitnodiging voor gebruikersoverleg van het Dorpshuis, mailing vanuit de 
gemeente voor het opzetten van een Whatsapp groep in de wijk en het verslag van het omwonen-
den d.d. 20-02-2016 overleg AZC Terneuzen. 
Naar aanleiding van de mailing betreffende de Whatsapp groep vragen Pieter en Cees zich af of er 
bewoners gereageerd hebben op de oproep in het laatste dorpsblad. Ronny meldt dat er 1 bewoner 
zich heeft aangemeld. Na wat discussie of het opzetten dan wel nut heeft wordt besloten om nog-
maals een oproep te doen maar dan vanuit de gemeente. Dit is ook in andere kernen goed ontvan-
gen en wordt de groep momenteel volop gebruikt. 
 
Notulen voorgaande vergadering:  
De notulen van de voorgaande vergadering 9 Februari 2016 worden goedgekeurd met dank aan de 
notulist. 
 
Actielijst Biervliet:  
Cees neemt de lijst door aan de hand van de gewijzigde punten. Er wordt vanuit de afdeling hand-
having gemeld dat de impact van de geplaatste constructie voor de leilindes in de Boterzandestraat 
vrij klein is en daarom geen actie is ondernomen. Er staan meerdere van dit soort constructies in 
Biervliet waarover tot op heden geen klachten zijn ontvangen. Johan is het met deze reactie niet 
eens en meldt dat de klacht niet zo zeer over de geplaatste constructie gaat, maar vooral over de 
gevolgen van de bomen groei voor de omgeving in de toekomst. Het is te verwachten dat ter zijne 
tijd de bomen het zonlicht volledig wegnemen uit de tuin van de buren. Cees neemt de informatie 
omtrent de klacht nogmaals mee naar handhaving en zal hier weer om een reactie vragen. Na de 
melding van de overvolle plastic afvalcontainers is er gekeken naar het schema van het ledigen van 
deze containers. Deze worden volgens schema elke vrijdag en maandag geleegd. Cees vraagt om 
de situatie in de gaten te houden om te overwegen aanpassingen te doen. Naar aanleiding van het 
overleg ter plaatse aan de nieuwe ingang van Biervliet met RWS, gemeente R&B en dorpsraad is 
het niet duidelijk of de 2 borden van 50Km/h die gevraagd zijn op de Hoofdplaatseweg nu geplaatst 
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gaan worden of niet. De spiegel aan de Geertruidadijk zal niet aangepast worden, De verkeerssi-
tuatie is daar ter plaatse volgens de geldende regelgeving en overzichtelijk genoeg. De verlichting 
aan de Hoofdplaatseweg blijft staan omdat als deze verplaatst worden niet meer herplaatst zullen 
worden omdat er geen verlichting op het nieuwe stuk weg voorzien is en was. De keuze om ze te 
laten staan is dus bewust gemaakt. Johan meldt dat er een trottoirband weggezakt is aan de zijde 
van containers ter hoogte van het PTT kastje in de Braakmanlaan. Cees zal dit doorgeven aan de 
betreffende afdeling om na te laten kijken. Tevens is er onvrede in de dorpsraad na de berichtge-
ving van de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers in Philippine. Bij het aanpassen van de 
Markt is ook in Biervliet gevraagd om ondergrondse containers in de Braakmanlaan. Deze zouden 
niet meer geplaatst worden door de gemeente i,v.m. de kosten en de problemen die ermee zouden 
zijn. Tot grote verbazing van de dorpsraad worden ze nog geen 2 jaar later in Philippine in een ge-
lijksoortige aanpassing geplaatst. Dit vindt de dorpsraad een vreemde actie. Wordt er met twee 
maten gemeten? De dorpsraad verwacht hier dan ook een verklarende reactie op vanuit de ge-
meente. 
 
Actielijst Dorpsraad Biervliet:  
Naar aanleiding van de vraag over de staat van het onderhoud van het dorpsbos in de vorige ver-
gadering heeft Cees bij de afdeling Groen navraag gedaan. Hier is in het verleden een onder-
houdsplan voor opgesteld wat nog steeds ten grondslag ligt aan het huidige onderhoud. Er is naar 
aanleiding van de vraag ook contact opgenomen met Natuur & Zo en zij zullen kijken naar de mo-
gelijkheden samen met de afdeling Groen van de gemeente. 
Johan vraagt hoe de overige dorpsraadleden denken over het door de jeugd zelf laten organiseren 
van een Oud op Nieuw feest op de Markt of de speelweide. Dit om te proberen de vuurwerk over-
last gedurende de dagen rondom de jaarwisseling te verminderen. Er zal contact opgenomen wor-
den met de verenigingen of ze hier medewerking aan willen verlenen.  
Cees en Pieter verlaten de vergadering omdat alle punten op de agenda die relevant zijn voor hen 
behandeld zijn. 
Walter Verstraeten sluit aan bij de vergadering om het agendapunt Monument ingang Biervliet mee 
te bespreken. 
 
Monument ingang Biervliet:  
Johan en Walter zijn in Januari bij de firma H4A op bezoek geweest om te vragen of zij bereid wa-
ren een constructietekening en bruikbare kosten opgave wilden verzorgen voor de omgevingsver-
gunning aanvraag. Hier is mee ingestemd en de tekening en kosten opgave zijn ontvangen, be-
sproken en akkoord bevonden. Ronny en Walter zullen nu zo snel mogelijk een omgevingsvergun-
ning aanvragen bij de gemeente. Tevens zal naar materialen en verdere sponsering gezocht wor-
den. 
 
Wat verder ter tafel komt / rondvraag: 
Mattie stelt voor om een jeugd stadsomroeper te kiezen tijdens de aankomende Geuzenfeesten. 
Tevens stelt ze voor om de stadsomroeper van Sluis op voorhand uit te nodigen voor een gastles 
op school om verder uitleg te geven over de stadsomroeper. Ronny zal dit voorstellen binnen het 
Geuzencomité. Jan vraagt op school na of men hier medewerking aan wil verlenen. 
Jan vraagt de mening van de overige dorpsraadleden over de eventueel te nemen actie als reactie 
op de uitgesproken wens van de bus door de dorpskern van IJzendijke. Jan is bang dat dit ten kos-
te kan gaan van de momenteel goede busverbinding van en naar Oostburg. Er wordt besloten nog 
geen actie te ondernemen richting provincie of dorpsraad IJzendijke. Jan zal het vervoersplan op-
vragen bij de provincie en Johan zal ook aan Cees vragen of de gemeente hier iets in kan beteke-
nen.  
 
Afsluiting: 
Johan dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 21.50 uur. 
 
RdK 


