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VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 12 Juli 2016  
 
Aanwezig: 
Dhr. Johan de Reu (Vz) de dames Truus Lijbaert, Mattie Verherbrugge en de heren  
Cees Wissel (wijkcoördinator) George Kuijpers en Ronny de Krijger (notulist).  
Op uitnodiging is dhr. Joop Cornelis aanwezig namens SAB (Stichting Accommodatie Be-
heer Biervliet) 
 
Afwezig MK:) Jan van Hees, Maikel Harte en Pieter Brasser (Politie) 
 
Opening:  
Om 19.30 uur opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
Inspraak:  
Wordt geen gebruik van gemaakt deze vergadering. 
 
SAB: 
Dhr. Joop Cornelis is aanwezig op uitnodiging om de huidige stand van zaken rondom het 
aanpassen en verbouwen van de sportaccommodatie in Biervliet. Vanuit de gemeente is 
de wens uitgesproken om in de toekomst maar met 1 partij aan de tafel te moeten als het 
gaat om zaken m.b.t. de sportaccommodatie in Biervliet. Naar aanleiding van deze vraag is 
vanuit de tennis en de voetbal een overkoepelende stichting opgericht waarin beide vereni-
gingen zijn vertegenwoordigd, maar die uitsluitend beslissingen neemt over de accommo-
datie. Beide verenigingen verzorgen zelf de activiteiten. Er wordt wel gezamenlijk ingekocht 
e.d. maar blijven aparte verenigingen. De inkomsten van de kantine zijn voor SAB om het 
onderhoud van de gebouwen te kunnen blijven bekostigen. Inkomsten van activiteiten zijn 
ten bate van de verenigingen. Het huidige bestuur van SAB bestaat uit de volgende perso-
nen, Joop Cornelis (voorzitter), Mirjam Dieleman (kantine zaken), Jeroen Adam (penning-
meester), David Mullaert (voetbal) en Mark van Strien (tennis). Als eerste uitdaging heeft 
de stichting heel het traject van vernieuwen van de velden en het verplaatsen van de tennis 
begeleidt. Het is nog steeds mogelijk dat ook andere verenigingen aansluiten bij SAB. Te-
vens is er op het terrein de mogelijkheid voor Beach Volleybal. Van dit gedeelte is tot op 
heden nog geen gebruik gemaakt, maar behoort tot de mogelijkheden. De stichting heeft 
van een sponsor een bedrag gekregen om te investeren in duurzaamheid. De stichting is 
bezig om dit bedrag met de juiste doelstelling te investeren. Na het bedanken door Johan 
voor de duidelijke uiteenzetting van de doelstelling van de stichting verlaat Joop om 
20.10uur de vergadering. 
 
Notulen voorgaande vergadering:  
De notulen van de voorgaande vergadering zijn door omstandigheden nog niet aanwezig 
en zullen de eerstvolgende vergadering behandeld worden. 
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Dorpsraad Biervliet is een stichting zonder winstoogmerk en de officiële vertegenwoordiging van de bevolking van Biervliet voor de Gemeente Terneuzen. 

Actielijst Biervliet:  
Cees neemt de lijst door. Vanuit het onderhoud en beheersplan worden vanaf 19 Juli a.s. 
het wandelpad langs de Brandput voorzien worden van een nieuwe slijtlaag.  
Na de bouwvakvakantie zullen in de Singel herstelwerkzaamheden plaatsvinden. De aan-
wonenden zullen hierover nog worden geïnformeerd. Het bogaard gedeelte in het dorpsbos 
is momenteel omheind met schrikdraad. Cees zal navragen wat hierover de afspraken zijn. 
Voor de nieuwe wandelroute is het namelijk van belang dat dit gedeelte ook weer toegan-
kelijk wordt voor iedereen. De extra gevraagde borden zijn nog niet geplaatst rondom de 
aansluitingen met de nieuwe parallelwegen van de N61. Cees geeft aan dat de extra 
50Km/h borden langs de Hoofdplaatseweg niet geplaatst zullen worden. Er is overeen-
stemming tussen het Waterschap Scheldestromen en de gemeente over de kosten voor 
het repareren van het hek achter de Singel langs het water. Het hek zal binnenkort opge-
knapt worden. Een bewoner van Driewegen die door de Boa’s was aangesproken op de 
staat van onderhoud van de beplanting in zijn tuin heeft net voor het verstrekken van de 
deadline gemeld dat hijzelf geen mogelijkheden heeft om te voldoen aan de eisen van het 
onderhoud. In overleg worden nu verdere stappen gezet om een en ander alsnog in orde te 
krijgen. Vanuit Waterschap Scheldestromen is nog geen bericht ontvangen wat hun voor-
stel is voor het aanpassen van de kruising in Driewegen. Wel is er onderzoek gedaan naar 
de hoeveelheid en soort verkeer. Tevens is er een snelheidsmeting uitgevoerd waaruit blijkt 
dat binnen de bebouwde kom 85% van de bestuurders 68 Km/h of langzamer rijdt en 15% 
harder dan 68 Km/h.  
     
Actielijst Dorpsraad Biervliet:  
Johan neemt de lijst door.  De begroting voor het monument aan de ingang van Biervliet is 
door de ondernemersvereniging goedgekeurd, mits de gemeente de klinkers alsnog kan 
leveren. Ook zullen de kosten over een periode van 2 jaar gespreid worden. Vanuit de ge-
meente is nog geen officiële reactie ontvangen met argumentatie waarom in Biervliet geen 
ondergrondse containers geplaats worden. 
Het onderwerp over de problemen in de Singel kan van de lijst, omdat er één partij voor 
verhuizen heeft gekozen. De fotoreportage en de lijst met panden die in aanmerking kun-
nen komen voor het project “Klus” zijn door Cees ontvangen en zullen binnenkort beoor-
deeld worden of ze in aanmerking komen voor het project.  
 
Ingekomen stukken:  
Woongoed nieuws, de factuur voor de leges voor de vergunning van het monument en di-
verse mails.  
 
Wat verder ter tafel komt/rondvraag: 
De vergadering van 9 Augustus komt vanwege de vele afwezigen door vakantie afgelast. 
Ronny communiceert dit naar het dorpshuis. Tijdens het bezoeken van een bijeenkomst 
van de Vereniging van kleine kernen heeft de dorpsraad van st. Jansteen gevraagd om 
eens bijeen te komen om van gedachten te wisselen. Hier zal een afspraak voor gemaakt 
worden na de vakantie. 
 
Afsluiting: 
Johan dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 
22.20uur.  
RdK 


