
 STICHTING DORPSRAAD BIERVLIET 
 Secretariaat: Geuzenstraat 20 

 4521 CC  Biervliet 
 tel: 0115-453148 

 mattieverherbrugge@gmail.com 
 kvk reg.no: 22061809 

       

 
Dagelijks bestuur: 
Voorzitter:vacant!                                    
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. 

Verslag vergadering: 
 
Datum: Sleuteldienst Bardienst 
5 juni 2018 Truus Paulien 
aanvang 19:30 uur in het Dorpshuis om 19.15 uur aanwezig voor openen deur, 

klaarzetten zaal incl. koffie en thee 
na afloop van de vergadering bardienst en 
opruimen conform reglement Dorpshuis 

 
Mattie Verherbrugge – secretaris A 
Truus Lijbaert – penningmeester A 
Pauline Vanderweghe – dorpsraadlid V 
Maikel Harte; vice voorzitter A 
Ingeborg Vermeersch – dorpsraadlid A 
Cees Wissel  –  wijkcoördinator gemeente Terneuzen A 
Paula Stoker  –  wethouder gemeente Terneuzen A 
 
Agenda en verslag: 
1. Opening en vaststellen agenda 
 19u30: Maikel Harte opent de vergadering 
 Voorstelrondje: kennismaking met eventueel nieuw lid Jeroen Roelands 
 
2. Inspraak bewoners 
 Er kwamen geen bewoners naar het vragen half uurtje. 
 
3. Voorlichting Eneco door Fon de Thij & Karen De Bakker 
 vorig infomoment was in december 2016 – project gestart na de zomer 2016 
 opdracht: als onafhankelijke verkenner van Eneco en Zeeuwind – traject starten “hoe ga je 

om met duurzame energie – verkenning mogelijkheden voor wind- en zonne-energie in de 
ruime regio Terneuzen. 

 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
 Cees Wissel: standplaats markt ifv problemen met geparkeerde auto’s  conclusie: 

marktkramen worden niet verplaatst 
 Samantha Strooband: dienstencheques, nieuwe indeling wijkbestuurders P. Stoker 
 ZVKK: 21 juni, St. Abtskerke – jaarvergadering en info-avond over zorg 
 Gemeente Terneuzen: Lea Michielsen subsidie-aanvraag –  doorgestuurd naar Truus 
 Indira Zandman PVV: Blij met ons antwoord, bij vragen graag contact 
 Mail bord Poortbos : er ligt een nieuw bord op de grond – Maikel volgt op 
 Mail huisvuil W. Verstraeten – nog steeds actueel probleem, veel afval (grof vuil) wordt 

gedumpt in en naast de containers – algemeen probleem bij alle containers – probleem is 
ook aangekaart op info avond van Suez – container aan Achterweg wordt eventueel 
verplaatst wegens te weinig sociale controle – beter om containers te plaatsen waar meer 
sociale controle is. 

 Uitnodiging Suez avond – weinig opkomst – wel interessante uiteenzetting 
 Geuzenfeesten – Belleman geeft aan het jammer te vinden dat er geen evenementen meer 

worden aangekondigd bij Omroep Terneuzen 
Afspraak: bekendmaken aan de verenigingen dat zij evenementen kunnen melden aan de 
dorpsraad. 
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5. Bespreken notulen vorige vergadering 
 Notulen worden goedgekeurd 
 
6. Voortgang woonbelevingsenquête (inclusief voortgangslijst Dorpsplan Biervliet) 
 plan Schoollaan – Jacoba Van Beijerenlaan (8 woningen): ligt terug bij de gemeente 

Terneuzen voor het opmaken van een bestemmingsplan 
 Cees vraagt na voor wat betreft de evolutie van dit dossier 
 
7. Voortgang onderwerpen (inclusief actielijst Biervliet) 
Actielijst gemeente Terneuzen 
 situatie Hoofdplaatseweg – Driewegen: bijeenkomst op 5 maart was teleurstellend – 

verzoek voor 30 km voor Driewegen – wordt opgevolgd 
 vrachtwagens in de Weststraat: overlast – metingen zijn gebeurd – tellingen zijn verwerkt 

– uitslagen zijn nog niet gekend – vraag: verbodsbord ook plaatsen aan Weststraat – wordt 
opgevolgd 

 molen – in opvolging – Afspraak: Rinus Willemsens wordt uitgenodigd op de volgende 
vergadering (Mattie volgt op). 

 Borden aan de bushalte staan er – feedback: probleem is hiermee niet opgelost 
 
Actielijst dorpsraad Biervliet 
 Object N61:loopt – blijft jammer dat er zo weinig vrijwilligers zijn 
 Ouderenvoorzieningen (Truus/Paulien): zie hoger 
 Overleg Dorpsraden Braakman / Zeeuws-Vlaanderen (Mattie/Truus) : volgende bijeenkomst 

na de zomer in IJzendijke – daarna bijeenkomst in Terneuzen (Hoek). 
 Dorpspomp: Gerard onderhoudt vanaf nu de pomp 
 Facebook pagina / website (www.biervliet.nl): Maikel is nu ook beheerder – afspraak: 

website “doorlopen” – vervolgens verenigingen en comitees uitnodigen om kenbaar te 
maken dat hun activiteiten op de website kunnen 

 Vraag uit de gemeente (Paula): ervaringen met openstelling van de calamiteitenweg – druk 
op de Noorddijk – Hoofdplaat 

 Vraag voor de gemeente (Maikel): paadje achter de Havenstraat is in zeer slechte staat 
 
8. Bespreking inventarisatielijst taken 
 volgende vergadering 
 
9. Politiezaken 
 Pieter Brasser is met verlof 
 
10. Bespreking aangedragen onderwerpen jaarvergadering 
 Opvolging overlast hondenpoep uitlaatterrein honden: probleem met hondenpoep overal 

– hoe gaan we hiermee om? 
Voorstel naar de gemeente: vraag of de BOA’s een periode actiever naar Biervliet komen 
ter opvolging van verschillende punten, zijnde; opruimen hondepoep, parkeerverbod op de 
markt. 

 Poll “neemt de overlast omwille van hondenpoep toe in Biervliet?”: aankondigen in het 
dorpsblad en vervolgens een poll op de website (Mattie) 

 Marion heeft een vraag uit de jaarvergadering – Marion wordt uitgenodigd op de volgende 
vergadering om haar punt toe te lichten (Mattie) 
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10. Communicatie Ons Dorpsblad (15-06-2018) 
 hondenpoep 
 bekendmaking nieuwe website – verenigingen worden uitgenodigd ter kennismaking – info 

volgt 
 oproep vrijwilligers voor object N61 
 
11. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 
 feedback Jeroen:  komt graag een 2de keer langs 
 actielijst is onduidelijk – is aan herwerking toe 
 
12. Agendapunten volgende vergadering 
 poll hondenpoep – opvolging 
 website doorlopen – verenigingen uitnodigen 
 punt uit jaarvergadering van Marion 
 bespreking inventarisatie takenlijst 
 actielijst herwerken 
 de molen: Rinus Willemsens uitnodigen 
 
Volgende vergadering : 11 september 2018 


