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VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 17 Mei 2016  
 
Aanwezig: 
Dhr. Johan de Reu (Vz) de dames Truus Lijbaert, Mattie Verherbrugge de heren  
Jan Lonink (Burgemeester/ wijkbestuurder), Jan van Hees, Maikel Harte, Cees Wissel 
(wijkcoördinator) en Ronny de Krijger (notulist).  
 
Afwezig MK:) George Kuijpers, Pieter Brasser (Politie) 
 
Opening:  
Om 19.30 uur opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
Inspraak:  
Namens Buurtschap Driewegen zijn Mevr. Carla de Visser en dhr. Peter Lippens aanwezig 
om nogmaals aandacht te vragen voor de problematiek rondom de verkeersveiligheid op 
de kruising Hoofdplaatseweg-Oudeweg-Driewegenweg. Het waterschap Scheldestromen 
heeft een voorstel om de Hoofdplaatseweg aan te passen om de veiligheid te vergroten 
uitgewerkt. De plannen zullen na interne goedkeuring worden voorgelegd aan alle betrok-
ken partijen. Het waterschap is uitgenodigd voor deze vergadering maar is niet aanwezig. 
Ook vinden Carla en Peter dat de gemeente niet voldoende heeft gedaan aan het slecht tot 
niet onderhouden van tuinen, na hun laatste bezoek aan de dorpsraad waarbij hierover 
afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de handhaving ten aanzien van de overlast. 
Cees geeft aan dat de gemeente heeft gehandhaafd binnen de hiervoor geldende regels. 
Dat dit niet voldoende is naar de mening van de vertegenwoordigers van het buurtschap 
betreurd hij. Er wordt afgesproken om nogmaals ter plaatse samen de situatie te bekijken 
in het bijzijn van Johan om eventueel tot een oplossing te komen. Om 20.00 uur verlaten ze 
de vergadering.  
 
Ingekomen stukken:  
Mail: Jaarverslag Woon Advies Commissie. Uitnodiging evaluatievergadering omwonenden 
overleg AZC Terneuzen, bericht betreffende vragen over de kerkklok van de PKN kerk. 
 
Notulen voorgaande vergadering:  
De notulen van de voorgaande vergadering 12 April 2016 worden goedgekeurd. 
 
Actielijst Biervliet:  
Cees neemt de lijst door. Johan vraagt nogmaals om het besluit van het plaatsen van extra 
50 Km/h borden nogmaals te heroverwegen. Er zijn veel reacties ontvangen op de brief 
over het verwijderen van het hekwerk bij het afwateringskanaal achter de woningen in de 
Singel. Gemeente en Waterschap zijn in overleg wat nu te doen met het hek. De mening 
van de omwonenden zal in dit besluit een belangrijke rol spelen. 
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Cees vraagt ook aan de dorpsraad om medewerking te verlenen aan het project “Klus”. 
Dit project is erop gericht om verkrotting in de wijken tegen te gaan. De gemeente heeft 
geen financiële middelen, maar helpt de eigenaar met het organiseren van het opknappen 
en aanwenden van eventuele subsidies. Binnen dit project zal in eerste instantie de eige-
naar met warme aanpak middels een brief gevraagd worden het pand op te knappen. Naar 
aanleiding van de reactie van de eigenaar kan ook een handhavingstraject opgestart wor-
den. Cees vraagt de dorpsraad om maximaal 4 panden te inventariseren die eventueel in 
aanmerking komen voor het project “Klus”.  
     
Actielijst Dorpsraad Biervliet:  
Johan neemt de lijst door.  De begroting voor het monument aan de ingang van Biervliet is 
doorgestuurd naar de ondernemersvereniging. De definitieve teksten voor de borden in het 
dorpsbos zijn doorgegeven aan Natuur & Zo en aan Jan is gevraagd om de QR-codes te 
vullen. De ondergrondse afvalcontainers komen nogmaals ter sprake. De dorpsraad is nog 
steeds van mening dat er met 2 maten gemeten wordt binnen het beleid. De meldingen van 
vandalisme en hangjeugd zijn nog niet opgelost. Ronny zal een en ander inventariseren en 
proberen de jongeren op hun gedrag aan te spreken. Eindejaarsfeest/ vuurwerkfestival zal 
op de volgende vergadering besproken worden zodat er besloten kan worden of dit geor-
ganiseerd gaat worden. 
 
 
Wat verder ter tafel komt/rondvraag: 
Jan vraagt of als de agenda van de dorpsraad deze inhoud blijft behouden er niet beter één 
keer per twee maanden kan worden vergaderd. Alle dorpsraadleden gaan nadenken over 
dit voorstel en ook over vervanging voor de vrijkomende functies aan het eind van het ka-
lenderjaar van de dorpsraad.  
 
Afsluiting: 
Johan dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 
22.10uur. 
 
 
RdK 


