STICHTING DORPSRAAD BIERVLIET

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

VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 31 Oktober 2017
Aanwezig:
Johan de Reu (voorzitter), Truus Lijbaert, Maikel Harte, George Kuijpers,Paulien van de Wege,
Cees Wissel (wijkcoördinator), Pieter Brasser (politie), en Mattie Verherbrugge (notulist)
Afwezig MK:
Burgemeester Jan Lonink (wijkbestuurder)
Opening en vaststellen agenda:
Om 19.30 uur opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Wethouder van
Hullu komt tijdens de vergadering toelichting geven op het kernprofiel van Biervliet. De agenda zal
worden aangepast zodra dhr. van Hulle arriveert.
Inspraak:
Een bewoner van Driewegen komt zijn ongenoegen uitspreken over het onderhoud van zijn buurwoning. Cees zal hierover contact zoeken met de Boa’s. 2 andere inwoners van Driewegen uiten
hun ongenoegen over de aanwezigheid van hondenstront in de hele gemeenschap, zelfs op het
speelplein, ook zijn er veel loslopende honden. Verder hebben zij klachten over het parkeren op het
Burg.Verplankeplein. Cees wil graag meer informatie over het tijdstip dat honden uitgelaten worden,
dit i.v.m. het inschakelen van de Boa’s.
De heren Adrie Faas en Rinus Willemsen Van de Stichting behoud monumenten Biervliet hebben
enkele mededelingen. Adrie Faas is de nieuwe voorzitter. De stichting heeft zich aangemeld bij
Heijdemij / Arcadis voor Kern met pit. Dit om de sterke punten van Biervliet uit te buiten, nl. haring
kaken en de zoutwinning. Zij willen subsidie aanvragen bij de gemeente Terneuzen om het toerisme te stimuleren. Zij werken aan uitbreiding van de website, de rondleidingen, vitrines in het Trefpunt en mogelijkheden om extra informatie bij Willem Beukelszoon te plaatsen, hierover zijn ze in
overleg met diverse musea. Er is een tijdscapsule gemaakt door middel van korte filmpjes met bewoners van Biervliet. Voor dit project is de stemronde in januari 2018.
Verder hebben zij vragen over het ophalen van vuilniscontainers en het schudden bij het ledigen
daarvan in de buurt van de monumentale woningen in het historische deel van Biervliet.
Gaarne andere verzamelplaats voor de kliko’s. We adviseren contact op te nemen met de gemeente. Ook spreken de heren hun bezorgdheid uit over de toestand van de molen. Door de Dorpsraad
is dit ook al aangekaart bij de gemeente Terneuzen. We spreken af dat we informatie over ontwikkelingen op dit gebied zullen delen.
Ingekomen stukken en mededelingen:
Van de gemeente Sluis is een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de jaarlijkse herdenking in de Paulinapolder. Johan zal ons daar vertegenwoordigen. Verder is een vooruitnodiging
ontvangen voor 24 mei 2018, het silver bullet congres, georganiseerd door de Zeeuwse gronden.
Bespreking notulen vorige vergadering:
Met enkele opmerkingen wordt deze in orde bevonden, met dank aan de notuliste.
Voortgang woonbelevingsenquete(inclusief voortgangslijst Dorpsplan Biervliet):
Bij de Hoofdplaatseweg is een schrikhek geplaatst. Om de overlast van vrachtwagens in de Weststraat te bepalen zal een meting gaan plaatsvinden. Om een 30 kilometerbord te plaatsen in Driewegen is een verkeersbesluit nodig, dit gaat mee in de totale aanpassing van de situatie aan de
Hoofdplaatseweg.
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: J. de Reu, Hugevlietstraat 2, 4521AV Biervliet – 482364 - johan.de.reu@zeelandnet.nl
Secretaris: M. Verherbrugge, Geuzenstraat 20, 4521CC Biervliet – 453148 - mattieverherbrugge@gmail.com
Penningmeester: T. Lijbaert, Hoofdplaatseweg 1, 4521PE Biervliet – 482143 – dontru@hetnet.nl
Dorpsraad Biervliet is een stichting zonder winstoogmerk en de officiële vertegenwoordiging van de bevolking van Biervliet voor de Gemeente Terneuzen.
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Voortgang onderwerpen (inclusief actielijst Biervliet):
De situatie van de molen: in ontwikkeling. Dorpsraad overleg Zeeuws Vlaanderen: 1 november is er
een gezamenlijke bijeenkomst van de Zeeuws-Vlaamse dorpsraden in Biervliet. Bushalte: Cees
gaat nogmaals in overleg over de situatie bij de bushalte. Aanpak Dorpsomroeper: Na de volgende
vergadering gaan we hier mee verder. Website: Doordat Biervliet.nl is verdwenen is de website
dorpsraadbiervliet.nl weer zichtbaar. Nieuwe website www.biervliet.nl wordt gebouwd. Zodra dit in
orde is verzoeken we de gemeente onze website op de site van de gemeente te vermelden. Maak
onze regio duurzamer: helaas zijn onvoldoende aanmeldingen gekomen in onze postcoderoos.
Dorpspomp: George zal deze week afsluiten. 27 maart 2018 is het jaarvergadering: misschien de
Stichting monumenten Biervliet uitnodigen om de filmpjes te presenteren. Object N61: in principe
wordt hier elke zaterdagmorgen aan gewerkt.
Politiezaken:
Vrachtwagens die wilden overnachten op de parking bij het benzinestation zijn weggestuurd. Pieter
informeert naar de opvolging van het overleg bij het ‘t Harinckje, Maikel zal hier naar informeren.
Taakverdeling Dorpsraad Biervliet:
Omgeving en economie: allen
Ouderenvoorzieningen: Truus en Paulien
Dorpsbos: Maikel en George
Herkenbaarheid: allen
Overleg meerdere dorpsraden: Mattie, Truus en Johan
Subsidie herkenningsobject N61:
Interactie ondernemers: Maikel, ondersteuning allen
Communicatie ons Dorpsblad(01-12-2017):
We willen een oproep plaatsen voor ondersteuning bij de realisatie van het gezichtsbepalend object.
Wat verder ter tafel komt:
16 november is de info avond omgekeerd inzamelen. Verder geen vragen/opmerkingen.
Afsluiting:
Om 22.25 sluit Johan de bijeenkomst.
MV
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