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VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 13 juni 2017 
 
Aanwezig:  
Johan de Reu (voorzitter), Truus Lijbaert, Paulien van de Wege, Maikel Harte, George Kuijpers, 
Cees Wissel (wijkcoördinator), Pieter Brasser (politie) en Mattie Verherbrugge (notulist) 
 
Afwezig MK:  
Burgemeester Lonink 
 
Opening:  
Om 19.30 uur opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
Inspraak bewoners:  
Een nieuwe inwoonster van Biervliet wil graag weten wat een Dorpsraad is en hoe die functioneert, 
omdat Paulien vanavond voor eerste maal aanwezig is wordt deze vraag gecombineerd met haar 
introductie. Daarnaast vraagt deze nieuwe inwoonster naar het omgekeerd inzamelen, Johan ant-
woord hier op dat wij zodra wij nieuwe informatie hebben deze zullen delen. 
 
Ingekomen stukken en mededelingen: 
De factuur voor de website is ontvangen. We ontvingen een brief van de dorpsomroepersvereniging 
dat zij beschikbaar blijven voor advies en ondersteuning als dit nodig is. We ontvingen bericht van 
de ondernemersvereniging dat de subsidie aanvraag voor het herkenningspunt Biervliet is afgewe-
zen. 
 
Bespreken notulen vorige vergadering: 
De gemeente heeft de noodzaak van extra parkeerplaatsen bij de Noordstraat onderzocht en ge-
constateerd dat er geen behoefte is. De inventarisatie van paaltjes in Biervliet is door Maikel afge-
handeld. De flyer van de Dorpsraad is huis aan huis verspreid. Er is nu 2x bijeenkomst geweest van 
de gezamenlijke dorps en stadsraden ZVl, word vervolgd. Maak onze regio duurzamer heeft 2 post-
coderozen met Biervliet opengestel, belangstellenden kunnen zich daar aanmelden. 
De notulen worden akkoord gegeven. Met dank aan de notuliste. 
 
Notulen jaarvergadering: 
De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de notuliste. 
 
Vragen jaarvergadering: 
Kan er een bord 30km worden geplaatst op de Oudeweg: inmiddels is er een bijeenkomst geweest 
over de verkeerssituatie rondom Driewegen. Het originele plan is afgewezen. Duidelijk was dat door 
de inwoners wordt ingezet op een nr 1 situatie ter plaatse van de geplande verhogingen en het 
aanbrengen van accenten bij het kruispunt, het Waterschap gaat hier mee aan de slag. Cees neemt 
de vraag voor het 30 km bord mee naar de gemeente. 
Kan er iets worden gedaan aan overlast van vrachtwagens in Oude Stad/ Maarleveldstraat?Deze 
vraag geven we ook door aan Cees met toevoeging van Braakmanlaan en Noordstraat. 
 
Herverdeling functies binnen Dorpsraad n.a.v. jaarvergadering: 
Truus word de nieuwe penningmeester. Maikel neemt de functie van vice-voorzitter in beraad. De 
overige functies blijven ongewijzigd. 
 
Data bestuursvergaderingen en jaarvergadering: 

mailto:johan.de.reu@zeelandnet.nl
mailto:heesbrevet@planet.nl


STICHTING DORPSRAAD BIERVLIET 
  
 

 
Dorpsraad Biervliet is een stichting zonder winstoogmerk en de officiële vertegenwoordiging van de bevolking van Biervliet voor de Gemeente Terneuzen. 

De voorlopige planning is 12 september, 31 oktober, 12 december, 13 februari, 24 april, 25 juni. 
Jaarvergadering 27 maart 2018 en overleg Zeeuws Vlaanderen 1 november 2017 
 
Informatie van onze wijkcoördinator: Doordat Hoek tegelijk met ons vergadert zijn Cees en Pie-
ter nu pas aangeschoven en is de volgorde van de agenda aangepast.  
Over de resultaten van het onderzoek door Dhr. Propper is advies uitgebracht aan het college, van 
hieruit komt dan een vervolgtraject. We gaan proberen een omgekeerd bezoek aan de burgemees-
ter als onze wijkbestuurder te brengen. Dit om samen actuele onderwerpen door te kunnen nemen. 
M.b.t. de situatie aan de Middenweg is bericht ontvangen van RWS dat nader bericht volgt. De situ-
atie bij de bushalte blijft een bespreekonderwerp dit i.v.m. regelgeving en handhaving.  
 
Informatie van de politie: Pieter heeft geen bijzonderheden. Er zijn waarschuwingen uitgedeeld 
m.b.t. de overlast bij de parking bij de benzinepomp.  Pieter gaat een schoolbezoek brengen. 
 
Actielijst Biervliet: In september willen we het beeldbepalend project ten uitvoer gaan brengen. 
We kijken of dit met burendag kan. Poortbos: de borden zijn geplaatst, de bal ligt nu bij de natuur-
ouders. Toestand van de molen: We gaan bij de wijkbestuurder informeren of hij mogelijkheden ziet 
hierin een rol te spelen. Overleg Dorps- en Stadsraden ZVl: 1 november organiseren we een bij-
eenkomst voor alle raden hier in Biervliet. Er word een uitnodiging aan alle raden en wijkcoordinato-
ren van ZVL. gestuurd. Omgekeerd inzamelen: de gemeenteraad is akkoord met het voorstel, na-
dere info volgt zo snel mogelijk. Zorg: Zorgbalie organiseert, waarschijnlijk vanaf 16 juli een weke-
lijks inloopspreekuur in het Dorpshuis. Communicatie hierover in het Dorpsblad. De dorpspomp: 
deze functioneert gelukkig weer uitstekend. Dorpsomroeper: Mattie gaat contact zoeken met het 
evenementencomite. 
 
Ons Dorpsblad: In het volgende Dorpsblad willen we het jaarverslag, verslag van de jaarvergade-
ring, stuk over vrachtverkeer in het dorpscentrum, opbrengst van de Clubactie van de Rabobank, 
situatie bij de bushalte en de vraag om vrijwilligers voor het beeldbepalend object graag laten op-
neme 
 
Rondvraag: Er wordt gevraagd naar de mogelijkheid verkeersregelaars te laten opleiden. Jan van 
Hees is aanspreekpunt om codes aan te vragen waarmee de cursus kan worden gevolgd. Er wordt 
gevraagd hoe het werkt om Koninklijke onderscheidingen aan te vragen en of wij als Dorpsraad hier 
een actieve rol in spelen. Besloten wordt hierover informatie aan te vragen en dit passief te delen. 
 
Afsluiting:  
Johan dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 22.25 
 
MV 


