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Dagelijks bestuur: 
Voorzitter:vacant                   
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VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 14 mei 2019 
 
Aanwezig: M. Harte vice-voorzitter, T. Lijbaert (penningmeester), wijkbestuurder, wijkagent. 
 
Afwezig MK:  
M. Verherbrugge (secretaris),  
 
Opening en vaststellen agenda:  
Om 19.30 uur opent de vice- voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. Tijdens deze 
avond zijn er drie dorpsgenoten aanwezig, die belangstelling hebben getoond om aan te sluiten bij 
één of meerdere vergaderingen van de dorpsraad om daarna een weloverwogen keuze te maken of 
ze lid worden. 
 
Inspraak:   
 
Hier wordt gebruik van gemaakt door twee leden van visclub HSV De Schelde Haven, zij hebben 
vernomen dat er ontwikkelingen zijn in- en rondom het poortbos. Zij geven voor- en tegens voor het 
behoud en- of verbetering van de visstand.  
 
Er zijn twee bewoners die zich zorgen maken over de openstelling van de calamiteitenweg. Zij ge-
ven aan dat: de openstelling een flinke toename van sluipverkeer in Biervliet, Hoofdplaat en omlig-
gende polders veroorzaakt. Dat er zodoende een verkeersstroom wordt gecreëerd die niet past bij 
het buitengebied rond Biervliet en Hoofdplaat. Er een onveilige situatie ontstaat voor fietsers, wan-
delaars en overig verkeer. 
 
Politiezaken:  
Op 05 april was er een pop up politie-bureau in Biervliet, bemand door onze wijkagent. Het idee is 
dat de afstand tussen politie en inwoners hierdoor kleiner word. De wijkagent was positief en vooral 
het persoonlijke contact met bewoners vond hij fijn. 
 
 
Ingekomen stukken en mededelingen:  
De dorpsraad heeft zijn ideeën over het welkom heten aan nieuwe bewoners doorgestuurd naar de 
wijkcoördinator van de gemeente. 
Er is een mogelijkheid voor het houden van een opschoondag. In het kort komt het erop neer dat de 
gemeente tijdens de opschoondag faciliteiten beschikbaar stelt om het afval gescheiden te verza-
melen. Voorwaarde is wel dat er vanuit Biervliet twee of meer vrijwilligers zijn die voor deze op-
schoondag het aanspreekpunt zijn. De Dorpsraad gaat de mogelijkheden hiervoor bespreken. 
Op verzoek van  bewoners is er ter hoogte van de molen een stuk gemeente grond beschikbaar 
gesteld voor een pluktuin. Het doel van deze pluktuin is dat bewoners fruit en kruiden kweken dat 
iedereen mag plukken. 
De Gemeente heeft tekst en uitleg gegeven over het strooibeleid, wat is vastgelegd in het glad-
heidsbestrijdingsplan gemeente Terneuzen. Specifiek betekent dit het volgende: 
1e prioriteit hoofdwegen / intensief gebruikte fietsroutes en voetgangersgebieden 
2e prioriteit toegangswegen / overige fietspaden en loopverbindingen naar Nutsvoorzieningen. 
3e prioriteit wijkontsluitingswegen / en voetpaden 
4e prioriteit overige woonstraten en voetpaden 
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Voetpaden worden bij aanhoudende gladheid en of sneeuwval behandeld vanaf prioriteit 3. door 
het inschakelen van personeel van verschillende andere teams zoals Infra en Groenbeheer. 
 
 
Bespreking notulen vorige vergadering: 
Deze worden met kleine wijziging goedgekeurd. 
 
Afsluiting:  
Om 22.00 sluit de vice-voorzitter  de bijeenkomst. 
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