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Jaarverslag Dorpsraad Biervliet over de periode: 1 Januari 2017 t/m 31 december 2017
De dorpsraad:
Begin 2017 bestond de dorpsraad van Biervliet uit 5 personen. Na de vorige jaarvergadering is
Paulien van de Wege toegetreden. Verder bestaat de dorpsraad uit voorzitter Johan de Reu, vicevoorzitter Maikel Harte, penningmeester Truus Lijbaert, secretaris Mattie Verherbrugge en lid George Kuijpers. Wel leuk te vermelden dat naar aanleiding van de recente oproep in Ons Dorpsblad
Ingeborg Vermeersch zich heeft aangemeld als lid van de Dorpsraad en heeft inmiddels 1 vergadering bijgewoond.
Het afgelopen jaar is de dorpsraad 6x bijeengekomen voor de reguliere maandelijkse vergaderingen. Tevens zijn er een aantal bijeenkomsten geweest met een specifiek onderwerp of op verzoek
van anderen. Regelmatig is er contact geweest met de gemeentelijke vertegenwoordigers als dit
noodzakelijk was.
Bij de reguliere maandelijkse vergaderingen is onze wijkbestuurder Burgemeester Jan Lonink regelmatig aanwezig geweest. Onze wijkcoördinator Cees Wissel is praktisch bij alle vergaderingen
aanwezig geweest.
Wijkagent Pieter Brasser bezoekt vrijwel alle vergaderingen om het wel en wee binnen en buiten de
kern te vernemen en daar indien nodig naar te handelen.
De dorpsraad is ook vertegenwoordigd in de werkgroep “Biervliet een maatje groter”. Tevens zijn er
diverse overlegmomenten met verschillende verenigingen, stichtingen en Buurtschap Driewegen
geweest
Hiermee toont de Dorpsraad Biervliet aan, zich sterk te maken voor behoud en verbetering van de
leefbaarheid van Biervliet, Driewegen en de omliggende polders. Hierbij treden we onafhankelijk op
van groeperingen, religies of politieke geaardheid.

In de verslagperiode hebben we de volgende onderwerpen behandeld:
Inspraak:
Diverse malen is gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspraak. Waar mogelijk heeft de Dorpsraad bemiddeld in het vinden van een oplossing voor de aangedragen problemen. Een van de onderwerpen was ook de toestand van de molen. We hebben onze bezorgdheid over de toestand van
de molen uitgesproken tegenover onze wijkbestuurder en de wijkcoördinator. Zij ondernemen verdere actie.
Overlast:
Op aangeven van bewoners heeft de Dorpsraad signalen van overlast gemeld. Door betreffende
instanties is hier actie op ondernomen. Mede daardoor is de overlast tot een minimum beperkt gebleven.
Middelen Stichting Dorpsbos:
Zoals tijdens de vorige jaarvergadering vermeld zijn in de loop van 2016 de interactieve informatieborden voor het dorpsbos samen met Natuur & Zo ontwikkeld. Deze zijn in 2017 geplaatst. Met
deze borden krijgt het Dorpsbos een nieuwe impuls, waardoor het voor iedereen aantrekkelijk wordt
om op eigen gelegenheid een leerzame route te lopen. Gedurende het afgelopen jaar heeft de gemeente Terneuzen onderhoud gepleegd aan de bomen, beplanting en paden. Verder is er samenwerking gezocht met de natuurouders om de borden middels lessen onder de aandacht van de
(school)kinderen te brengen.

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.
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Herkenningspunt nabij ingang Biervliet:
Met de aanleg van dit object is met steun van de ondernemersvereniging en een aantal vrijwilligers
een aanvang gemaakt. Helaas heeft het weer voor spelbreker gespeeld, waardoor de realisatie
vertraagd is. Zodra het technisch mogelijk is gaan de werkzaamheden weer verder. Tot op heden
hebben we van HCR de Gentsche Poort, Verhuur Zeeuws-Vlaanderen, Hafco, Deco Green, H4A
Infrabouw en Ter Walle ondersteuning mogen ontvangen. Onze hartelijke dank daarvoor.
(Ouderen) Zorg:
De dorpsraad is initiatiefnemer in een samenwerking met vele andere instanties om een te realiseren plan van aanpak te maken voor een toekomst gerichte zorg (instelling). Dit alles wordt praktisch
en financieel mede ondersteund door de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij. Met verzorgenden op de werkvloer is overleg geweest. De resultaten hiervan zijn uitgewerkt door de KNHM.
Verdere acties worden opgevolgd.
Verbetering verkeersveiligheid kruispunt Hoofdplaatseweg-Oudeweg-Driewegenweg:
Waterschap Scheldestromen heeft een infoavond in het Dorpshuis georganiseerd. Met de aldus
verkregen feed-back van de inwoners van Driewegen zijn ze opnieuw aan de slag gegaan. Zodra er
verdere ontwikkelingen zijn zullen we dit onderwerp weer oppakken.
Folder nieuwe bewoners:
De nieuwe bewoners van Biervliet, Driewegen en omliggende polders worden verwelkomd met een
folder. In deze folder is historische en praktische informatie opgenomen. Deze folders zijn ook verkrijgbaar bij de bibliotheek, het Dorpshuis en diverse andere openbare gelegenheden.
Omgekeerd inzamelen:
De gemeente heeft Biervliet aangewezen als proefgebied voor omgekeerd inzamelen. De Dorpsraad is gevraagd om advies bij de introductie van deze proef. De verdere uitwerking van de proef is
in handen van de Gemeente Terneuzen, en hiervan hopen we later op de avond de eerste resultaten te horen. Wij zijn net zo nieuwgierig als jullie aanwezigen.
Gemeentegrens overschrijdend overleg:
In samenwerking met de Dorpsraden van Sint Jansteen, Kloosterzande, Hoek en IJzendijke heeft
er 1 november 2017 een overleg plaatsgevonden in het Dorpshuis in Biervliet waarvoor alle Dorpsraden van Zeeuws-Vlaanderen waren uitgenodigd. Deze bijeenkomst werd zeer positief ontvangen
door de aanwezigen. 28 maart vindt een vervolgbijeenkomst plaats in Hulst.
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