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VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 12 April 2016  
 
Aanwezig: 
Dhr. Johan de Reu (Vz) de dames Truus Lijbaert, Mattie Verherbrugge de heren George 
Kuijpers, Maikel Harte, Pieter Brasser (politie) en Ronny de Krijger (notulist). Later in de 
vergadering zal ook Mevr. Pascalle Capettie namens Natuur & Zo bij de vergadering aan-
sluiten. 
 
Afwezig MK: Cees Wissel (wijkcoördinator) en Jan van Hees 
 
Opening:  
Om 20.00 uur opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Truus 
vraagt om binnen de agende van de vergadering nog een paar bespreekpunten toe te voe-
gen namelijk, vandalisme jeugd, hondepoep en loslopende honden. Deze punten zullen 
ook besproken worden.  
 
Inspraak:  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid. 
 
Ingekomen stukken:  
Uitnodiging voor de Thijs Kramerlezing, uitnodiging voor de koningsdagreceptie gemeente 
Terneuzen, Woongoed nieuws en een brief over het hekwerk langs het afwateringskanaal 
achter de huizen in de Singel en de I.C. van der Lindestraat. 
 
Notulen voorgaande vergadering:  
De notulen van de voorgaande vergadering 8 Maart 2016 worden goedgekeurd. 
 
Actielijst Biervliet:  
Johan neemt de aangepaste lijst door i.v.m. afwezigheid van Cees. Er staan weinig wijzi-
gingen op, alleen de afwijzing voor de 2 extra borden 50 km/h zal in een volgende vergade-
ring opnieuw besproken worden. Ook wordt er door de gemeente geen actie ondernomen 
tegen de geplaats leilindes in de Boterzandestraat. Deze zaak dient privaatrechtelijk te 
worden aangepakt. De zorgelijke toestand van het dorpsbos wordt later in de vergadering 
besproken als ook Natuur & Zo aanwezig is voor het bespreken van het educatief inrichten 
van een wandelroute door het dorpsbos. 
     
Actielijst Dorpsraad Biervliet:  
Johan neemt de lijst door. Van H4A hebben we een aangepaste tekening ontvangen voor 
de vergunning aanvraag voor het monument aan de ingang van Biervliet. Deze zal met de 
overige gevraagde gegevens doorgestuurd worden naar de gemeente. De uitstraling van 
de bloembakken op de Markt zal na de zomer opnieuw beoordeeld worden omdat volgens 
afdeling Groen van de gemeente de beplanting zich nog moet ontwikkelen. Er zal terug-
koppeling plaats vinden naar de melder van de geluidsoverlast door het Carbid schieten 
tijdens de jaarwisseling.  
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Dorpsbos: 
Ondertussen is Mevr. Pascalle Cappetti aangesloten bij de vergadering en wordt het 
dorpsbos verder besproken.  
Pascalle is samen met Frans Scholten (gemeente Terneuzen afd. groen) en George Kuij-
pers door het dorpsbos gelopen om de status van het dorpsbos te bekijken en tevens een 
wandeling uit te zetten die langs de nieuw te plaatsen educatieve borden zal lopen. 
De gemeente zal op korte termijn de paden voorzien van een nieuwe laag schelpen. Snoei 
onderhoud is deels al uitgevoerd.  
Het voorstel is om de wandelroute bij het trapje links van het grasveld bovenop te laten 
starten omdat bij het grasveld ook het aankondigingsbord van het dorpsbos staat met de 
vermelding van alle instanties en sponsoren die de realisatie hebben gesteund. Door Frans 
Scholten is gevraagd of de dorpsraad het trapje wil (laten) aanpakken zodat er weer veilig 
vanaf gelopen kan worden. Bij de rondgang door het dorpsbos is gebleken dat de fruit-
boomgaard momenteel aan het dorpsbos onttrokken is omdat er schrikdraad rondom is 
geplaatst. Aan de huidige gebruiker zal nadere uitleg gevraagd worden als ook verzocht 
worden de boomgaard weer open te stellen voor de wandelaars. De wandeling zal langs 10 
nieuw te plaatsen borden komen waarvoor de teksten al door Pascalle geschreven zijn en 
door Maikel nogmaals ter controle rond gemaild zullen worden. Tevens zal er nog meer 
informatie en antwoorden op de vragen worden toegevoegd die verwerkt worden in een 
QR-code die met een mobiele telefoon uitgelezen kan worden. Dit geeft ook de mogelijk-
heid om meer informatie aan te bieden. Ook zal een aanvraag ingediend worden om ver-
wijzing toe te voegen bij de bruine toeristische informatie borden. Ook zal aan de visver-
eniging gevraagd worden of zij een bordje willen plaatsen dat er een vergunning nodig is 
voor het vissen in de waterpartij in het dorpsbos. De volgende planning wordt afgesproken, 
In Mei zijn de locaties bekend, de teksten en QR-codes worden aangeleverd en daarna zal 
de voortgang bepaald worden door de mogelijkheden en planning van beeldmerk.  
Pascalle verlaat hierna de vergadering. Johan bedankt haar voor haar inbreng. 
 
 
Wat verder ter tafel komt/rondvraag: 
Truus meldt dat er de laatste tijd wat klachten bij haar gemeld worden over vandalisme 
door jeugd. Dit concentreert zich in en rond de bebossing achter de containers naast de 
speelweide aan de Braakmanlaan. Dit zou vooral tijdens de voetbalwedstrijden op zondag 
zich voordoen. Ronny geeft aan tijdens het uitlaten van de hond op zondag hier regelmatig 
langs te lopen om te kijken of de jeugd aangesproken kan worden op de overlast. Ge-
vraagd wordt om de overlast te meden en eventueel namen te noemen en bij herhaling 
tijdstippen te vermelden. Volgens Pieter zijn er geen klachten bij de politie binnen geko-
men. Biervliet wordt gezien als een rustig dorp. Wat betreft de hondenpoep en de loslo-
pende honden is er wel gecontroleerd door de BOA’s, maar geen overtredingen geconsta-
teerd. Ook hier wordt gevraagd om meer informatie m.b.t. tijden en plaatsen. De stichting 
SAB heeft aangeboden nadere uitleg te geven over het functioneren van de stichting ter 
informatie aan de dorpsraad. Zij zullen worden uitgenodigd tijdens de vergadering van 14 
Juni aanstaande. 
 
Afsluiting: 
Johan dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 22.15 
uur. 
RdK 


