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Verslag vergadering Dorpsraad Biervliet 14 Juni 2016 
 
Aanwezig: Dhr. Johan de Reu, Mevr. Truus Lijbaert, de heren Jan van Hees, George Kuypers, 
Michael Harte, Pieter Brasser(politie) en Mattie Verherbrugge (vervangend notulist) 
 
Afwezig met kennisgeving: Burgemeester Jan Lonink(wijkbestuurder), Cees Wissel (wijk coordi-
nator) en Ronny de Krijger. 
 
Opening: Om 19.30 opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
Inspraak: Er wordt geen gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid.   
 
Presentatie en uitleg S.A.B:  Dit is uitgesteld tot de volgende vergadering. 
 
Onkostenvergoeding: Naar aanleiding van vergadering ZVKK in Goes is afgesproken dat m.b.t. 
vergaderingen en cursussen een reiskostenvergoeding zal worden gegeven indien deze plaatsvin-
den buiten Zeeuws –Vlaanderen op basis van kilometervergoeding zoals belastingdienst die aan-
geeft: nu 19ct. per km. Ook bijkomende kosten zoals parkeerkosten en tunnel worden vergoed. 
Hiertoe dient het reglement te worden aangepast. Johan zal hiervoor een concept maken. 
 
Uitnodiging Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen: Michael en Mattie gaan naar vergadering. 
Met name om beter geïnformeerd te zijn over nieuwe Europese subsidies. 
 
Voortgang monument ingang Biervliet: De aanvraag ligt nu 6 weken ter inzage. Johan neemt 
contact op met middenstandsvereniging over mogelijke bijdrage in de kosten. 
 
Eindejaarsfeest/vuurwerkfestival: Over dit onderwerp gaan de aanwezigen nog eens goed na-
denken en de omgeving m.n. jongeren polsen. 
 
Ingekomen stukken/ Mededelingen: Er is bericht van de gemeente dat de vergunningaanvraag 
voor het monument ter inzage ligt. Er is info binnengekomen over omgekeerd inzamelen. Info bin-
nengekomen over project KLUS.  Er is een brief van de dorpsraad Axel waarin we gevraagd wor-
den dorpsraad Axel te steunen in standpunt m.b.t. verhouding andere kernen/ kern Terneuzen door 
gemeente. 
 
Opmerkingen op notulen vorige vergadering: De notulen van de vorige vergadering worden 
goedgekeurd met dank aan de notulist. 
Cees, Johan en BOA’s hebben bezoek gebracht aan Driewegen. Enkele bewoners nemen actie op 
eigen initiatief. De verkeerssituatie is nog eens doorgenomen. 
Afgesproken wordt de frequentie van de dorpsraadvergadering terug te brengen naar een keer per 
twee maanden en de agenda naar verantwoordelijkheden te plannen. Dit jaar nog volgens afge-
sproken data ook i.v.m. overdracht Johan. Vanaf 2017 tweemaandelijks met aandacht voor jaarver-
gadering. Voorgestelde data: 14 februari, 11 april, 13 juni, 12 september, 31 oktober, 14 november 
(jaarvergadering) en 12 december.   Data onder voorbehoud. Johan maakt concept voor agenda. 
 
Voortgangslijst dorpsplan Biervliet: Hier wordt de opmerking gemaakt: hoe zit het met herbestra-
ting Singel? 
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Actielijst dorpsraad Biervliet: Afgesproken wordt dat 21 juni een rondwandeling door Biervliet 
gemaakt wordt door George, Truus en Mattie om evt. kandidaten voor project KLUS aan te dragen. 
Dorpsomroeper: afgesproken wordt contact op te nemen met school voor lesdag m.b.t. dorpsom-
roeper en mogelijke medeorganisatoren te enthousiasmeren over het dorpsomroeper idee. Het 
dorpsbos: hierover is contact geweest met school, zij zijn enthousiast over betrokkenheid bij geza-
menlijke ”opening”. Brief Axel: Wij antwoorden Axel dat wij inhoud brief niet steunen.  
 
Communicatie Dorpsblad en kranten: Vanwege het teruglopende aantal verkeersregelaars willen 
we graag wervend stukje in dorpsblad plaatsen. Daarnaast info stuk over monument. 
 
Rondvraag / wat verder ter tafel komt:  Truus heeft  vergadering verzorgenden/Heidemij met o.a. 
inventarisatie van de problemen waar men tegenaan loopt. In ieder geval is er het probleem dat 
mensen niet weten wie hun aanspreek punt nu is. Idee wordt geopperd een meer uitgebreide lijst in 
het dorpsblad te plaatsen. Volgende overleg AZC is 2 juli. Johan gaat.  Pieter is de volgende verga-
dering afwezig. 
 
Afsluiting: Johan dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
MV 
 


