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

VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 24 April 2018
Aanwezig:
Truus Lijbaert (penningmeester en vervangend voorzitter),Johan de Reu en George Kuijpers (afscheidnemende Dorpsraadleden), Michelle Witte(vervangend wijkcoördinator), Pieter Brasser (politie), Ingeborg Vermeersch(Dorpsraadlid), Paulien van de Wege (Dorpsraadlid) en Mattie Verherbrugge (notulist)
Afwezig MK:
Maikel Harte (vice-voorzitter), Cees Wissel (wijkcoördinator), Jan Lonink (wijkbestuurder)
Opening en vaststellen agenda:
Om 19.30 uur opent Truus de vergadering en heet iedereen welkom.
Afscheid Johan en George:
Truus bedankt George voor zijn inzet de afgelopen jaren voor de Dorpsraad en overhandigt de cadeautjes. Van Johan is al afscheid genomen tijdens de jaarvergadering, Truus bedankt hem nogmaals voor zijn inzet. George overhandigt de sleutel van de dorpspomp, deze neemt Mattie in beheer. We maken afspraken voor de overgang m.b.t. inlogcode’s , bankpasjes, Kamer van Koophandel etc. We zijn blij dat Johan zich als vrijwilliger aanmeld voor het beheer van de website. hierna verlaten de heren de vergadering.
Inspraak:
Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspraak.
Ingekomen stukken en mededelingen:
We hebben een melding gekregen dat een inwoner is lastig gevallen tijdens het uitlaten van de
hond in de buurt van het naaktstrand, we geven de melding door aan Pieter.
We ontvingen via Cees bericht dat er 22 mei een info avond van Suez zal zijn in het Dorpshuis.
Er is een briefwisseling geweest tussen Frits Baars en Johan betreffende verkeersborden. We ontvingen een mail van India Zandman van de PVV, zijn informeert naar problemen in Biervliet en
heeft een aantal vragen over o.a. de glascontainers, we spreken af deze te beantwoorden. Er is
vervolginfo gekomen over de openstelling van de calamiteitenweg. De opbrengst van de Rabobank
actie bedraagt 158.92euro . We ontvingen een brief van de SBMB die zij hebben gestuurd aan
B&W. We ontvingen een brief van de Provincie Zeeland over een nieuwe ronde van het Provinciale
Impuls Wonen, we hebben de bijbehorende informatie gedeeld op de facebookpagina. We ontvingen van het Rijksvastgoedbedrijf de Acte voor het maken van het kunstwerk bij de N61. We ontvingen een uitnodiging van de gemeente Terneuzen voor de receptie op Koningsdag, we hebben de
gemeente Terneuzen laten weten deze dag graag in de eigen kern te willen vieren.
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):
Bij de bushalte zijn borden geplaatst. Over de situatie bij Driewegen vind overleg plaats tussen de
gemeentes Terneuzen en Sluis en Rijkswaterstaat. Er was een vraag over het verplaatsen van het
hondenpoepveldje, is hieraan behoefte? We spreken af hierover een poll te plaatsen op de facebookpagina of in het Dorpsblad. Er was een vraag over het plaatsen van een fietsenrek op de
markt, wij denken dat dit een waardevolle toevoeging kan zijn.
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
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Voortgang onderwerpen (inclusief actielijst Biervliet):
Er zijn ontwikkelingen in de situatie rond de molen, hier kan i.v.m. de precaire onderhandelingen
nog geen verdere openheid over worden gegeven.
Biervliet Maatje Groter is druk bezig met het uitwerken van de plannen voor ouderenwoningen.
28 maart is er weer een bijeenkomst geweest van de gezamenlijke Dorps-, Stads-, en Wijkraden
van Zeeuws- Vlaanderen. 31 oktober is de volgende bijeenkomst in IJzendijke. De bijeenkomst
daarna is weer in de gemeente Terneuzen dus zullen wij ook meer bij de voorbereiding worden
betrokken.
Jaarvergadering: We moeten gaan denken over een thema voor de volgende jaarvergadering, we
denken allemaal dat het officiële deel korter moet, hoe? moeten we goed overleggen,.
Politiezaken:
Pieter vertelt dat er al herhaaldelijk schade op de markt is geconstateerd door vrachtwagens, Michelle zal dit meenemen naar het gemeentelijk overleg. Truus neemt contact op met ondernemers
over goed informeren vrachtvervoer.
Data vergaderingen 2018:
Volgende vergaderingen: 5 juni, 11 september, 30 oktober en 11 december.
Communicatie ons Dorpsblad (copydatum 15062018)
We proberen een Poll over hondenpoep te maken.
Wat verder ter tafel komt:
Geen opmerkingen.
Afsluiting:
Om 22.15 sluit Truus de bijeenkomst.
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