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VERSLAG OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 11 APRIL 2017
Aanwezig:
Dhr. Johan de Reu (voorzitter), Mevr. Truus Lijbaert (vice-voorzitter),Dhr. Maikel Harte,Dhr. George Kuijpers,
Mevr. Mattie Verherbrugge (secretaris en notulist), verschillende nieuwe inwoners van Biervliet, vertegenwoordigers van onze buurdorpsraden, de leden van Biervliet maatje groter en een groot aantal andere belangstellenden.
Afwezig MK:
Burgemeester Jan Lonink (wijkbestuurder), Dhr. Cees Wissel (wijkcoördinator), Dhr. Jan van Hees (penningmeester) en vertegenwoordigers van buurtschap Driewegen
Opening:
Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen, maar speciaal de nieuwe inwoners van
Biervliet en de vertegenwoordigers van de andere dorpsraden van harte welkom.
Notulen vorige jaarvergadering 10 november 2015:
Deze zijn gepubliceerd in het Dorpsblad
van December 2015. De notulen worden unaniem goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notulist. De
notulen van deze jaarvergadering zullen in de eerst volgende editie van Ons Dorpsblad worden gepubliceerd.
Jaarverslag Dorpsraad 2016:
Secretaris Mattie Verherbrugge leest het jaarverslag voor. Hierop volgen geen vragen of opmerkingen.
Financiële verantwoording:
Bij afwezigheid van de penningmeester geeft de voorzitter een toelichting over de financiën met betrekking tot
het poortbos. Na opheffing van de Stichting Dorpsbos zijn de resterende middelen in beheer gegeven bij de
Stichting Dorpsraad met de opdracht deze te besteden aan het met name voor de jeugd toegankelijk en interessant maken van het Dorpsbos. In 2015 en 2016 zijn geen uitgaven gedaan, in 2017 is 1738,- uitgegeven.
Dhr. Maikel Harte zal later nader toelichten waaraan dit bedrag is uitgegeven.
Het resterende bedrag word besteed aan het beeldbepalend object langs de N61.
Bestuursverkiezingen:
Dhr. .Ronny de Krijger is tussentijds afgetreden. De voorzitter bedankt hem voor zijn grote inzet de afgelopen
jaren. Penningmeester Jan van Hees neemt reglementair afscheid van de Dorpsraad. Helaas kon hij vanavond niet aanwezig zijn. Ook hij wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet. Het applaus zal de voorzitter aan hem overbrengen. Maikel Harte is volgens schema aftredend en herkiesbaar. Er worden geen bezwaren geuit tegen het aanblijven van Maikel Harte, hij wordt dus herkozen. Helaas heeft zich niemand aangemeld als kandidaat voor de Dorpsraad. De voorzitter doet een oproep aan de aanwezigen om zich aan te
melden. Dit kan ook na de vergadering.
Korte terugkoppeling van de Inventarisatie nieuwe bewonerswensen 2014:
Jaarplan 2016:
Herkenbaarheid en vindbaarheid van Biervliet: in samenwerking met de ondernemers van Biervliet is een
plan ontwikkeld om bij het binnenrijden van Biervliet een object te plaatsen. Het ontwerp is ondertussen gepubliceerd in het Dorpsblad en staat op de facebook pagina. De vergunning is binnen, we vragen medewerking van de inwoners bij het plaatsen van het object. Vanuit de zaal wordt geopperd een subsidie verzoek bij
het oranjefonds te doen en om aansluiting te zoeken bij NL-doet. Voor nu al dank aan de Ondernemersvereniging en oma’s huisje voor hulp bij het tot stand komen van het ontwerp!
Ondernemers en ondernemingen: een nader onderzoek naar de mogelijkheden voor (Annelot) Ter Walle is
door de overname niet nodig gebleken. Verwijzigingen naar de diverse bedrijven door een “havennummerplan” is helaas niet gerealiseerd.
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Groene woonplaats: Maikel Harte geeft informatie over de interactieve verwijzingsborden in het Poortbos. Hij
vertelt over de samenwerking met de school en de natuurouders , het poortbos is opgenomen in het jaarplan.
Verder geeft hij complimenten aan groenbeheer over de aanpak van het Poortbos.
Asielzoekerscentrum Marina Beach: Afgelopen jaar is de Dorpsraad betrokken bij het bewonersoverleg. Dit is
door alle betrokkenen als heel positief ervaren. Ook de betrokkenheid van de voetbalvereniging en de buurttuin is zeer positief ervaren.
Inventarisatie behoefte energie corporatie Biervliet
Naar aanleiding van projecten in Oostburg en Breskens heeft de Dorpsraad zich laten informeren over energie corporaties. Wij denken dat daar ook in Biervliet mogelijkheden voor zijn. De voorzitter geeft een korte
presentatie en de aanwezigen wordt gevraagd op de presentielijst aan te geven of er belangstelling is deel te
nemen aan zo’n corporatie.
Programma Dorpsraad 2017
Alle activiteiten die vanavond besproken zijn komen ook weer terug in het programma voor 2017.
Daarnaast is de Dorpsraad ook betrokken bij het overleg tussen de dorps- en stadsraden ZeeuwsVlaanderen.
Graag willen we dat er meegedacht wordt over de invulling van de jaarvergadering 2018. Ideeën gevraagd
dus.
Een van de aanwezigen geeft aan dat een van de actiepunten moet zijn de bevolkingsanalyse.
Sloop van woningen, geen nieuwbouw, krimp, het verband?, welke actie kan er ondernomen worden.
Informatiebijeenkomst Informatievoorziening Zorg Gemeente Terneuzen
Na een korte pauze verzorgen Dhr. Jack van Harm en Dhr. Jaap van Wijck een presentatie namens de
Werkgroep Biervliet Maatje Groter. Naar aanleiding van de dreigende sluiting van (Annelot) Ter Walle is
grondig onderzoek uitgevoerd met veel van de beschikbare zorgaanbieders naar de zorg in Biervliet. Uit dit
onderzoek zijn verschillende aanbevelingen gekomen. Een van de belangrijkste conclusies was dat er behoefte is aan eenduidige informatie. Samen met de zorgaanbieders zijn stappen genomen om de informatie
richting zorgklant, familie en mantelzorgers, maar ook onderling te verbeteren. Tot nu zijn de resultaten o.a.:
een rubriek informatie zorgvoorziening in Ons Dorpsblad, Zorgsaam krijgt een vaste rubriek in Ons Dorpsblad
met eigen onderwerp, Overige zorgaanbieders leveren op verzoek een artikel voor Ons Dorpsblad over een
gevraagd thema, de Zorgbalie onderzoekt het inrichten van een Service Punt in Biervliet. Aangegeven word
dat het hier niet stopt. Er zijn nog volop ontwikkelingen.
Aansluitend geeft Dhr. George van Lieshout een presentatie namens de Zorgbalie. Uitgangspunt van de
Zorgbalie is het versterken van kleine kernen, het ondersteunen van mensen bij het maken van keuzes door
het verstrekken van informatie, vraag en aanbod bij elkaar brengen. In Sluiskil is al zo’n zorgbalie gerealiseerd. Op commerciële basis word laagdrempelig, gratis, elke week op een vaste plaats, deskundig contact
tussen enerzijds inwoners/bedrijven/werknemers en (regionale) aanbieders gelegd. Fase 1 is nu onderzoek
naar het draagvlak van een zorgbalie voor Biervliet en communicatie naar alle belanghebbenden.
Wat verder ter tafel komt:
Doel van vanavond was de aanwezigen te informeren over de activiteiten van de Dorpsraad in de periode
van nov. 2015 – dec. 2016, de status van de aandachtspunten van de inventarisatie 2014, het inventariseren
van de behoefte om een Energie coöperatie in Biervliet op te richten, het informeren van de inwoners over de
geplande activiteiten in 2017 en voorlichting te geven over de informatievoorziening Zorg in de gemeente
Terneuzen. We hopen hierin te zijn geslaagd. Bij het verlaten van de zaal zullen de nieuwe informatie flyers
van Biervliet worden meegegeven.
Rondvraag en sluiting:
Een van de aanwezigen wil graag de naam weten van de buschauffeur die aangeeft belastinginspecteur te
zijn en info over zijn passagiers verspreid. Geen van de andere aanwezigen kan hierbij behulpzaam zijn.
9 mei is er een informatie avond voor inwoners van Driewegen samen met gemeente en Waterschap Scheldestromen.
Er worden 2 schriftelijke vragen ingediend, deze zullen behandeld worden tijdens de volgende Dorpsraad
vergadering.
De voorzitter dankt allen voor de aanwezigheid en sluit om 22:00 uur de vergadering.
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