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VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 10 oktober 2016 
 
Aanwezig:  
Johan de Reu (voorzitter), Truus Lijbaert, Jan van Hees, George Kuijpers, Cees Wissel (wijkcoördi-
nator), Pieter Brasser (politie), Kees van Dorst en Mattie Verherbrugge (notulist) 
 
Afwezig MK:  
Burgemeester Jan Lonink (wijkbestuurder),  Ronny de Krijger 
 
Opening:  
Om 19.30 uur opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
Inspraak:  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid. 
 
Aanwezigheid Kees van Dorst:   
Kees is aanwezig om aan ons te informeren hoe de gemeente in de veranderende samenleving de 
rol van dorpsraden ziet. Dit door afnemende motivatie van dorpsraadleden, doordat het gevoel be-
staat dat de dorpsraad minder geraadpleegd / ingezet wordt door de gemeente.  
Blijkt dat de gemeente zelf opnieuw aan het kijken is naar de rol van dorps- en wijkraden. Er wordt 
gesproken over andere inzet van nieuwere communicatiemiddelen, evt. een nieuw dorpsplan?  
Bij de vergadering van 13 december zal Kees van Dorst weer aanwezig om voor zover mogelijk 
antwoorden te geven op de gestelde vragen. 
 
Ingekomen stukken:   
Ronny de Krijger heeft laten weten door omstandigheden niet langer deel uit te kunnen maken van 
de dorpsraad. Alle dorpsraadsleden betreuren maar begrijpen ook zijn besluit. We hopen te zijner  
tijd op gepaste wijze afscheid van Ronny te nemen.  
 
Notulen voorgaande vergadering:   
De notulen van 14 juni en 12 juli worden met enkele aanpassingen goedgekeurd. Met dank aan de 
notulist(en) 
 
Actielijst Biervliet:   
Cees kan mededelen dat het Waterschap klaar is met de werkzaamheden aan het hekwerk bij de 
leiding. De gemeente onderneemt nu snel actie om het werk af te maken. De situatie aan de mid-
denweg ligt bij Rijkswaterstaat. Johan neemt hierover contact op. Wat betreft de situatie op Driewe-
gen. Er is rigoreus gesnoeid en ongedierte bestrijding is ook aan de slag gegaan. Wat betreft de 
molen; de burgemeester heeft toegezegd de zaak weer op te nemen. 
 
Actielijst dorpsraad Biervliet:  
De vergunning voor het monument is betaald. Voor de verdere uitwerking van dit project gaan Jo-
han en Jan aan de slag. Voor de jaarvergadering worden flyers gestuurd naar de nieuwe inwoners 
van Biervliet, de gemeente zal zorgen voor de verspreiding. De Borden voor het Poortbos zijn er, 
plaatsing gaat plaatsvinden in overleg met de poortbos beheerder. De uitstraling van de bloembak-
ken op de Markt valt ons nog steeds tegen. Cees gaat in beraad over hoe nu verder. De vragen die 
gesteld zijn over de ondergrondse afvalcontainer zijn nog in behandeling, antwoord volgt. Over om-
gekeerd inzamelen volgt nadere informatie. 
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Wat verder ter tafel komt :  
De onkostenregeling is aangepast in het huishoudelijk reglement. Voor reizen buiten Zeeuws-
Vlaanderen worden onkosten vergoed. Morgen 11 oktober is er in Kloosterzande informatie uitwis-
seling met vertegenwoordigers van de dorpsraden van Kloosterzande, Sint-Jansteen, IJzendijke en 
Biervliet. Truus en Mattie gaan. Besloten wordt de jaarvergadering te verzetten naar begin 2017. 
Volgende vergadering wordt gezamenlijk het jaarverslag over het afgelopen jaar gemaakt, ieder 
bereid zijn eigen onderwerp voor. Verder gaan we brainstormen over de opzet en inhoud van de 
jaarvergadering. Mattie neemt de functie van secretaris over. Pieter kan meedelen dat  het rustig is 
in Biervliet. Hij  neemt deel in een pilot chatten met de wijkagent via facebook. Voor de eerste maal 
24 oktober van 20.00 tot 21.00 uur. 
 
Rondvraag; 
Maikel heeft aan een aantal mensen gepolst zitting te nemen in de Dorpsraad met negatief resul-
taat. Zal ook nog eens nagaan of hun partners eventueel interesse hebben. Ook Johan heeft een 
negatief antwoord ontvangen van een mogelijk potentieel lid. Jan verteld dat de website nog steeds 
problemen geeft. Zijn voorstel is het nog even aan te zien. 
 
Afsluiting:  
Johan dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 22.45 uur. 
 
MV 


