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VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 13 december  
 2016 
 
Aanwezig:  
Johan de Reu (voorzitter), Truus Lijbaert, Maikel Harte, Cees Wissel (wijkcoördinator) Pieter Bras-
ser (politie), en Mattie Verherbrugge (notulist) 
 
Afwezig MK:  
Burgemeester Jan Lonink (wijkbestuurder), George Kuijpers en Jan van Hees. 
 
Opening:  
Om 19.30 uur opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
Inspraak:  
Enkele bewoners van Driewegen zijn aanwezig. Zij spreken hun bezorgdheid uit over de verkeers-
veiligheid veroorzaakt door achterstallig tuinonderhoud. Diverse malen is door de gemeente contact 
geweest met eigenaren van de betreffende tuinen. Probleem is dat de gemeente geen eigenaar is 
van de betreffende wegen en grond. Door ziekte van de betreffende ambtenaar bij het Waterschap 
is daar geen vooruitgang geweest in overleg over de situatie. Als het goed is komt dit nu wel op 
gang.  
Er worden klachten geuit over het permanent geparkeerd staan van een aanhangwagen van Plus 
op de markt. Cees Wissel neemt dit mee. 
 
Verkenning duurzame energie: 
Dhr. Fon ten Theij en Mevr. Karin Debacker hebben gevraagd deze avond aanwezig te mogen zijn 
om ons te informeren over ontwikkelingen betreffende duurzame energie. Ook willen zij graag we-
ten hoe duurzame energie leeft onder de inwoners van Biervliet. Dhr. ten Theij geeft ondersteuning 
/ begeleiding bij moeilijke (windmolen)projecten in de leefomgeving. Hij maakt contact tussen be-
stuurders en inwoners/gebruikers. Voor vragen: info@windverkenningTerneuzen.nl. Dhr. Ten Theij 
is verder niet ingegaan op vragen ten aanzien van gebruik restwarmte in de omgeving. 
 
Situering Dorpsraad Biervliet: 
Dhr. van Dorst zou aanwezig zijn om in te gaan op onze vragen tijdens zijn vorig bezoek. Binnen de 
gemeente zijn op dit gebied ontwikkelingen gaande. We worden later hierover geïnformeerd. 
 
Ingekomen stukken en mededelingen: 
Na de opheffing van het AZC heeft het COA ons een afsluitende mail gestuurd. 
Er is een informatie verzoek ontvangen over het St. Nicolaaskerkhof, Johan heeft de aanvrager 
doorverwezen. 
 
Bespreken notulen vorige vergadering: 
Met aanpassen van de datum worden de notulen akkoord gegeven. 
 
Voortgang onderwerpen (inclusief actielijst Biervliet):  
Het hekwerk bij het afwateringskanaal aan de achterzijde van de woningen bij de Singel is gereno-
veerd. 
Object N61: hierover zijn de onderhandeling gaande, nadere info volgt. 
Ouderenvoorzieningen: Er is overleg geweest tussen heel veel partijen in de zorg waarbij o.a. CZ 
en de heidemaatschappij aanwezig waren. Besproken zijn onder andere de resultaten van een in-
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ventarisatie van de problemen op de werkvloer. Zo wordt in overleg met de diverse partijen gepro-
beerd de diverse aanspreekpunten beter bereikbaar te laten worden. 
Overleg Dorpsraden Zeeuws Vlaanderen. We zullen Dorpsbelangen Hoek vragen ons te vergezel-
len naar de volgende vergadering. 
Dorpsbos: De informatieborden zijn er! Nu uitwerken met  medewerkers gemeentewerken waar 
deze geplaatst worden. 
Dorpspomp: Het slot van put bij de pomp is vervangen, de meterstand is doorgegeven. 
 
Politiezaken: 
De politie gaat gericht surveilleren op vuurwerkmeldingen.  
Pieter Brasser heeft de situatie aan het busstation gecheckt en geen onregelmatigheden geconsta-
teerd. 
 
Jaarvergadering en folder: 
Het verslag van de jaarvergadering is besproken verdere beslissingen over de jaarvergadering 
gaan we de volgende vergadering nemen. 
De folder is besproken en wordt verder uitgewerkt. 
 
Rondvraag; 
Geen vragen. 
 
Afsluiting:  
Johan dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 22.30uur. 
 
MV 


