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

VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 13 februari 2018
Aanwezig:
Johan de Reu (voorzitter), Truus Lijbaert (penningmeester), George Kuijpers, Michelle Witte(vervangend wijkcoördinator), Pieter Brasser (politie), Ingeborg Vermeersch( asprirant Dorpsraadlid) en Mattie Verherbrugge (notulist)
Afwezig MK:
Paulien van de Wege, Maikel Harte (vice-voorzitter), Cees Wissel (wijkcoördinator), Jan Lonink
(wijkbestuurder)
Opening en vaststellen agenda:
Om 19.30 uur opent Johan de vergadering en heet iedereen welkom.
Inspraak:
De heren Dennis Gastra en Leo Rijkens ,verkeersouders van Veilig Verkeer Nederland informeren
ons over hun activiteiten. O.a. fietscontroles, theorietesten, tante verkeersfee. Knelpunt is o.a. het
gedrag van schoolouders, met name in de fietsstraat. Geopperd word de regels te plaatsen in Ons
Dorpsblad. De snelheid van auto’s binnen het dorp is nog steeds te hoog, er zijn plannen voor
snelheidsmeting met de laser samen met de schoolkinderen, het plaatsen van snelheidsstickers
etc. Veel enthousiaste plannen dus.
Ingekomen stukken en mededelingen:
We hebben een brief ontvangen van de Stichting Monumenten behoud Biervliet, we zullen deze
doorsturen naar de gemeente. We hebben bericht van de Gemeente Terneuzen dat onze brief
over de wijziging van het bestemmingsplan in behandeling is genomen. We bespreken de uitnodiging voor het politiek café in Philippine. Van Adrie Neufeglisse is er bericht dat er te weinig aanmeldingen zijn voor het zonne-energie project in Biervliet, dit zal dus niet doorgaan. Fon de Thij wil ons
bijpraten over de ontwikkelingen in de windenergie in de omgeving, hij komt in de juni vergadering.
We hebben een brief ontvangen van de huiseigenaren van de Braakman over arbeidsemigranten in
het vakantiepark Marina Beach. Van Dow was er een bericht over de openstelling van de calamiteitenweg.
Bespreking notulen vorige vergadering:
Met enkele opmerkingen wordt deze in orde bevonden, met dank aan de notulist.
Voortgang woonbelevingsenquete(inclusief voortgangslijst Dorpsplan Biervliet):
Aan de Middenweg zijn schrikhekken geplaatst, dus dit kan van de lijst. 5 maart is er een bijeenkomst over de verkeerssituatie in Driewegen. Afgesproken wordt dat Johan contact opneemt met
de voorzitter van de Dorpsraad Hoofdplaat voor gezamenlijk overleg.
Voortgang onderwerpen (inclusief actielijst Biervliet):
Michelle neemt contact op met Jan over de status van de molen. De bushalte word meegenomen in
het verkeersoverleg van de gemeente. M.b.t. de openstelling van de calamiteiten weg maken wij
ons zorgen over de veiligheid van de fietsers.
Politiezaken:
Pieter verteld dat er 1 diefstal melding en 2 ongevallen op de Middenweg zijn gemeld de afgelopen
periode.
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.

STICHTING DORPSRAAD BIERVLIET

Data vergaderingen 2018:
Volgende vergaderingen: 24 april, 5 juni, 11 september, 30 oktober en 11 december.
Jaarvergadering:
Voor de jaarvergadering is zover alles geregeld, Johan leest en redigeert het Jaarverslag.
Communicatie ons Dorpsblad
In de volgende uitgave staat de uitnodiging en agenda voor de jaarvergadering.
Wat verder ter tafel komt:
Geen opmerkingen.
Afsluiting:
Om 21.35 sluit Johan de bijeenkomst.
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