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Dagelijks bestuur: 
Voorzitter:vacant                   
Secretaris: M. Verherbrugge, Geuzenstraat 20, 4521CC Biervliet – 453148 - mattieverherbrugge@gmail.com  
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Dorpsraad Biervliet is een stichting zonder winstoogmerk en de officiële vertegenwoordiging van de bevolking van Biervliet voor de Gemeente Terneuzen. 

VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 11 september 2018 
 
Aanwezig: Maikel Harte (vice-voorzitter), Truus Lijbaert (penningmeester), Ingeborg Vermeersch 
(lid), Mattie Verherbrugge (secretaris), August Eggebeen (wijkcoördinator) 
 
Afwezig MK:  
Paulien van de Wege (lid),Cees Wissel (wijkcoördinator), Paula Stoker (wijkbestuurder), Pieter 
Brasser (politie) 
 
Opening en vaststellen agenda:  
Om 19.30 uur opent Maikel de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
Inspraak:  
Buurtbewoners van de Singel spreken hun zorgen uit over de situatie in de Havenstraat na de aan-
passing van de weg en de openstelling van de calamiteitenweg. Verkeersremmers zijn verdwenen 
terwijl het verkeer is toegenomen. Zeker met het oog op de donkere winterdagen en de fietsende 
schooljeugd, tennissers en voetballers vinden zij maatregelen noodzakelijk. Wij als Dorpsraad delen 
deze bezorgdheid. De wijkcoördinator neemt dit mee. 
Twee bewoners van Biervliet willen info over de verdwijning van de container in de Achterweg. 
 
Informatieuitwisseling met de Stichting Behoud Monumenten Biervliet: 
De heren van de Stichting Behoud Monumenten Biervliet informeren ons over de toestand van de 
molen. Deze maand vind overleg plaats met de eigenaren van de molen. Dit is een prille start maar 
stemt hoopvol over de toekomst van de molen. De heren beloven ons op de hoogte te houden van 
de ontwikkelingen. 
 
Ingekomen stukken en mededelingen:  
We ontvingen de rekening van Evides, het maandbedrag is erg hoog, Truus gaat hier mee aan de 
slag. We ontvingen een uitnodiging van Staatsbosbeheer voor de informatiebijeenkomst over de 
uitbreiding van Braakman-Zuid. Ingeborg en Mattie zijn geweest, vonden het beiden een zeer in-
formatieve bijeenkomst met positieve inbreng van zowel Staatbosbeheer als inwoners. Er was een 
brief van de PVV over hondenterreinen. Een brief van de SP over hun hulpdienst. We nemen deze 
voor kennisgeving aan. Een inwoner berichtte over de tekst in de folder, bij evt. herdruk zullen we 
deze info zeker meenemen, reden dat ’t Winckeltje vermeld word in de folder is dat deze post-
agentschap is, andere winkels zullen niet worden toegevoegd.  
Paulien heeft aangegeven haar lidmaatschap van de Dorpsraad te beëindigen. Wij bedanken Pau-
lien voor haar werk voor de Dorpsraad.  
 
Bespreking notulen vorige vergadering en jaarvergadering:  
Met enkele opmerkingen wordt deze in orde bevonden, met dank aan de notulist. 
 
Voortgang woonbelevingsenquete(inclusief voortgangslijst Dorpsplan Biervliet):  
Wat betreft de situatie in Hoofdplaat/Driewegen kon de wijkcoördinator ons meedelen dat er metin-
gen zijn verricht door het Waterschap.  
Poortbos: er zijn 2 borden los gevonden, deze worden teruggeplaatst. 
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Voortgang onderwerpen (inclusief actielijst Biervliet):   
N.a.v. vragen van een inwoner komt het steegje op de lijst van beheer. 
Ingeborg vroeg zich af waarom bij de bomenkap alle bomen zijn verwijderd, terwijl maar 10% ziek 
was. Advies was alleen verwijderen zieke bomen. De wijkcoördinator vraagt dit na. 
 
Politiezaken:  
Onze wijkagent is afwezig, had geen dringende zaken te bespreken, wij ook geen dringende zaken 
voor onze wijkagent. 
 
Data vergaderingen 2019: 
De volgende data worden vastgesteld: 12 februari 2019, 12 maart 2019, Jaarvergadering 19 maart, 
14 mei, 18 juni. 
 
Voorbereiding jaarvergadering: 
We nemen contact op met VVN over een informatie avond over de verkeersveiligheid in Biervliet, 
dit ook n.a.v. diverse vragen en reacties van inwoners hier over. 
 
Communicatie ons Dorpsblad (copydatum 14102018/ 30112018: 
Besloten word het eerstvolgende blad geen copy aan te leveren. 
 
Wat verder ter tafel komt:  
Geen opmerkingen. 
 
Afsluiting:  
Om 21.57 sluit de vice-voorzitter de bijeenkomst. 
 
MV 
 


