STICHTING DORPSRAAD BIERVLIET

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

VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 12 SEPTEMBER 2017
Aanwezig:
Johan de Reu (voorzitter), Truus Lijbaert, Paulien van de Wege, Maikel Harte, Burgemeester Jan
Lonink (wijkbestuurder) , Cees Wissel (wijkcoördinator), Pieter Brasser (politie) en Mattie Verherbrugge (notulist)
Afwezig MK: George Kuijpers.
Opening:
Om 19.30 uur opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Inspraak bewoners:
Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspraak.
Ingekomen stukken en mededelingen:
Van een omwonende ontvingen we een brief m.b.t. overleg café het Harinckje en omwonenden.
Maikel en Mattie zullen de bijeenkomst bijwonen. Van het oranjefonds het bericht dat we € 300,=
ontvangen ivm de activiteiten bij gezichtsbepalend object op Burendag 23-09-2017. We ontvingen
veel post over het ontbreken van Willem Beukelszoon op de Markt. Ook het blijde bericht dat hij 15
september wordt teruggeplaatst. Johan en Paulien zullen aanwezig zijn bij het terugplaatsen. Verder ontvingen we bericht van de Gemeente Terneuzen dat we teveel subsidie hadden ontvangen,
dit is inmiddels teruggestort. De subsidie aanvraag voor 2018 is ontvangen door de gemeente, ook
de verantwoording over 2016 is door de gemeente zonder op of aanmerkingen ontvangen. Verder
zijn ontvangen de rapportage van dhr. Propper naar aanleiding van de startbijeenkomst op 15 mei
j.l. Cees kan meedelen dat na de zomer er een vervolg zal komen. Per mail het bericht van Rijkswaterstaat dat het schrikhek aan de Hoofdplaatseweg is hersteld. Wordt vervolgd want dit is niet het
bedoelde hek. Verder het bericht over het Provinciaal Impuls Wonen, deze informatie is via facebook door ons gedeeld. We ontvingen van de gemeente bericht over het nieuwe standplaatsenbeleid van de gemeente. We tenslotte per mail een terugkoppeling ontvangen over de gesprekken
met dorps- stads en wijkraden over de mogelijkheden van duurzame energieopwekking in de kanaalzone.
Bespreken notulen vorige vergadering:
De notulen worden akkoord gegeven. Met dank aan de notuliste.
Omgekeerd inzamelen: Paul Marinissen (hoofd reinigingsdienst gemeente Terneuzen) en Tessa
Graefschepe(afd. communicatie gemeente Terneuzen) zijn vanavond aanwezig om ons te informeren over het omgekeerd inzamelen en over hoe dit geïntroduceerd gaat worden in de kern Biervliet.
Informatie wordt gepubliceerd in het volgende Dorpsblad en in een huis aan huisgestuurde brief.
Verder zal er een infoavond door de Gemeente worden georganiseerd. Na introductie zal het omgekeerd inzamelen zorgvuldig gemonitord en geëvalueerd worden.
Voortgang onderwerpen inclusief actielijst Biervliet: Er zijn door bewoners ernstige zorgen geuit over de toestand van de molen. De burgemeester gaat onderzoeken of de gemeente of hijzelf
hierin een rol kunnen spelen. Maak onze regio duurzamer: Adrie Neufeglisse heeft aangegeven dat
er hierin positieve ontwikkelingen zijn, vooral vanuit de kern Hoek is erg enthousiast gereageerd.
Ouderenvoorzieningen: er is vraag naar passende woningen in Biervliet vooral voor ouderen die
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graag kleiner en makkelijker, maar wel op Biervliet willen wonen. Hier is op dit moment geen passende oplossing voorhanden, het onderwerp heeft onze aandacht.
Politiezaken: Onze wijkagent Pieter Brasser heeft gelukkig geen bijzonderheden.
Taakverdeling Dorpsraad Biervliet: Maikel heeft de taak als vice-voorzitter aanvaard. Overige
taakverdelingen worden doorgeschoven naar de volgende vergadering i.v.m. de tijd.
Communicatie Dorpsblad: Er wordt een aankondiging geplaatst m.b.t. het omgekeerd inzamelen.
Daarnaast wordt een oproep geplaatst voor vrijwilligers bij het plaatsen van het gezichtsbepalend
object.
Wat verder ter tafel komt en rondvraag: 23 september 09:00 uur verzamelen voor de start van de
bouw van het gezichtsbepalend object. Verder geen vragen of opmerkingen.
Sluiting: Om 22.10 uur sluit Johan de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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