STICHTING DORPSRAAD BIERVLIET

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

VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 12 december 2017
Aanwezig:
Johan de Reu (voorzitter), Maikel Harte,Paulien van de Wege, Jan Lonink (wijkbestuurder),Pieter
Brasser (politie), en Mattie Verherbrugge (notulist)
Afwezig MK:
Cees Wissel, Truus Lijbaert (penningmeester) en George Kuijpers
Opening en vaststellen agenda:
Om 19.30 uur opent Johan de vergadering en heet iedereen welkom.
Inspraak:
Hier word geen gebruik van gemaakt.
Ingekomen stukken en mededelingen:
We ontvingen een kopie van de brief die naar Delta is gestuurd over het uitlopen van de werkzaamheden in de Singel. Ook ontvingen we de excuusbrief van Delta naar aanleiding hier van. Van
dhr. Polleman ontvingen we een brief dat hij na zijn aanvankelijke twijfels enthousiast zelf aan het
afvalscheiden is begonnen. Van het PCG ontvingen we een uitnodiging voor de vergadering over
het invalidenvervoer in de provincie. Door een inwoner is een vraag gesteld over de voorrangssituatie bij kruising van de parallelweg van de n61met de Hoofdplaatseweg. Het betreft hier een situatie
buiten de bebouwde kom, rechts heeft dan voorrang. We ontvingen een telefoontje van Dhr Theo
Buijsse VVD kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen met de vraag of er situaties in Biervliet
zijn waar hij over geïnformeerd moet zijn. We ontvingen een brief van dhr. Doeze-Jager over het
omgekeerd afvalinzamelen. We ontvingen een brief van de gemeente over de verdeling van de
geldautomaten in Biervliet. Er was een brief over de bomen in de Achterweg. George heeft aangegeven dat er geen plastic in het buitengebied word opgehaald en dat het dichtstbijzijnde inzamelpunt Driewegen is, wat voor velen toch ver weg is. Verder liet George weten dat de dorpspomp is
afgesloten. George laat ook weten niet herkiesbaar te zijn tijdens de jaarvergadering. Hierop laat
Johan weten dat hij aftreed tijdens de jaarvergadering.
Verzonden stukken:
Naar aanleiding van het kernprofiel hebben we een brief naar het College gestuurd waarin we vragen om aanpassing van het bestemmingsplan. Dit om het bouwen van woningen op 2 locaties mogelijk te maken. We hebben hier nog geen bevestiging of reactie op ontvangen.
Bespreking notulen vorige vergadering:
Met enkele opmerkingen wordt deze in orde bevonden, met dank aan de notulist.
Voortgang woonbelevingsenquete(inclusief voortgangslijst Dorpsplan Biervliet):
Door de afwezigheid van Cees kunnen we hier niets over bespreken.
Voortgang onderwerpen (inclusief actielijst Biervliet):
Poortbos:Maikel verteld dat zijn school een nieuwe picknicktafel voor het Poortbos mag leveren.
De Molen: De burgemeester verteld dat er gesprekken gaande zijn met betrekking tot de molen.

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
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Politiezaken:
Pieter verteld dat er geen bijzonderheden zijn
Data vergaderingen 2018:
De data 13-2, 24-4, 5-6 stonden al vast. Toegevoegd worden 11-9, 30-10 en 11-12.
Jaarvergadering:
Besloten word de jaarvergadering te verzetten i.v.m. de verkiezingen. Johan en George zijn aftredend en niet herkiesbaar, we zullen dus op zoek moeten naar nieuwe leden en mn. een nieuwe
voorzitter. Op de agenda in ieder geval naast de vaste onderwerpen de eerste evaluatie van het
omgekeerd inzamelen. Evt. filmpjes van de stichting behoud monumenten Biervliet.
Communicatie ons Dorpsblad
De voorlopige agenda voor de jaarvergadering en de behoefte aan nieuwe leden en de stand van
zaken rond het gezichtsbepalend object zullen vermeld worden.
Wat verder ter tafel komt:
Geen vragen tijdens de rondvraag.
Afsluiting:
Om 22.00 sluit Johan de bijeenkomst.
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