STICHTING DORPSRAAD BIERVLIET
Secretariaat: Geuzenstraat 20
4521 CC Biervliet
tel: 0115-453148
mattieverherbrugge@gmail.com
kvk reg.no: 22061809

VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 21 februari 2017
Aanwezig:
Johan de Reu (voorzitter), Truus Lijbaert, Maikel Harte, George Kuijpers, Pieter Brasser (politie), en
Mattie Verherbrugge (notulist)
Afwezig MK:
Burgemeester Jan Lonink (wijkbestuurder), Cees Wissel (wijkcoördinator) en Jan van Hees.
Opening:
Om 19.30 uur opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Inspraak:
Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspraak’
Verkenning duurzame energie:
Dhr. Neufeglise van maak onze regio duurzamer is aanwezig om ons te informeren over het winnen van zonne-energie doormiddel van een coöperatie. Dhr. Neufeglise heeft hiermee ervaring
opgedaan in o.a. Oostburg, Groede en Breskens. Hij heeft met andere partijen een template opgemaakt waarmee zo’n coöperatie kan worden opgericht. Het idee is dat zonne-energie word opgewekt met een beperkte geldelijke inleg van burgers die daarmee ook nog een goed dividend verdienen. De presentatie van Dhr. Neufeglise was heel informerend. We willen hier zeker in de volgende vergadering dieper op in gaan.
Ingekomen stukken en mededelingen:
Een inwoner van de Noordstraat heeft gevraagd of het mogelijk is om op de kruising van Noordstraat en Beukelstraat meer parkeerplaatsen te realiseren zoals dat ook op de kruising Noordstraat
en Singel is gebeurd. Deze vraag geven we door aan Cees Wissel.
Over de situatie in Driewegen is een mail ontvangen van de verkeersdeskundige van de Gemeente
Terneuzen dat overleg tussen de betreffende gemeentes en Waterschap Scheldestromen zal
plaatsvinden.
Bespreken notulen vorige vergadering:
De notulen worden akkoord gegeven. Met dank aan de notuliste.
Voortgang onderwerpen (inclusief actielijst Biervliet):
Betreffende situatie busstation zal Pieter nader onderzoek doen naar regelgeving en signalering op
dit punt.
Ouderenvoorzieningen: Er is nieuw overleg geweest met de partijen in de zorg. Er komt een lijst
met bereikbaarheid van de eerste lijn hulp. Deze zal worden gepresenteerd en geplaatst in het
Dorpsblad. Omdat Ons Dorpsblad 6x per jaar wordt uitgegeven, kan deze ook actueel worden gehouden.
Overleg Dorpsraden Zeeuws-Vlaanderen: door diverse ontwikkelingen o.a. met de ZVKK is de geplande bijeenkomst uitgesteld. We ontvangen binnenkort nieuwe voorsteldata voor deze bijeenkomst.
Het poortbos: De informatieborden worden binnenkort geplaatst. Wel is momenteel de toegang tot
het bos wat moeilijk, we gaan zien of op dit gebied mogelijkheden tot verbetering zijn.
Dorpspomp: ongeveer 15 maart wordt de dorpspomp door George terug in werking gesteld.
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Website: de oude website is niet meer bruikbaar. Jan is op diverse manieren bezig een nieuwe
website te bewerkstellen.
Politiezaken:
Pieter vertegenwoordigt de politie in 113 zelfmoord preventie. Hij vraagt onze aandacht voor dit
probleem. Via Ons Dorpsblad zullen we informatie over 113 zelfmoord preventie doorgeven.
Jaarvergadering en folder:
Folder: de folder is hier en daar aangepast en dient tekstueel nog te worden aangepast. De wijzigingen zullen worden doorgegeven.
Jaarvergadering 11 april: Jan had aangegeven tot de jaarvergadering aan te blijven, door zijn en
Ronny’s vertrek moeten we dus dringend op zoek naar nieuwe leden. Truus wil tijdelijk als penningmeester functioneren. Johan zal de agenda voor de jaarvergadering maken.
Rondvraag;
Door de diverse ontwikkelingen lijkt het Johan verstandig een extra vergadering in te lassen, allen
akkoord. De volgende vergadering wordt ingepland op 14 maart. Daarnaast wordt besproken de tijd
tussen de vergaderingen te verkorten, voorstel is iedere 6 weken m.u.v. juli en augustus. We zullen
volgende vergadering de data nader bekijken.
Afsluiting:
Johan dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 22.45uur.
MV
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