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VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 13 september 2016 
 
Aanwezig:  
Truus Lijbaert (vice –voorzitter), Cees Wissel (wijkcoördinator), Mattie Verherbrugge en Ronny de 
Krijger (notulisten) 
 
Afwezig MK:  
Burgemeester Jan Lonink (wijkbestuurder), Pieter Brasser(politie),Johan de Reu, George Kuijpers, 
Jan van Hees en Michael Harte. 
 
Opening:  
Om 19.30 uur opent Truus de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
Inspraak:  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid. 
 
Ingekomen stukken:   
Naar aanleiding van de vergadering van de ZVKK is er een uitnodiging binnen gekomen van de 
gezamenlijke dorpsraden gemeente Hulst voor een informeel overleg waarbij ook een vertegen-
woordiging van de dorpsraad IJzendijke (gemeente Sluis) aanwezig is. Mattie neemt contact op om 
afspraak te maken. 
 
Notulen voorgaande vergadering:   
De notulen van de voorgaande 2 vergaderingen worden de volgende vergadering behandeld. 
 
Actielijst Biervliet:   
Over de verdere ontwikkelingen in het dorpsbos wordt contact gezocht met omwonenden i.v.m rou-
te bij de te plaatsen infoborden. 
Wat betreft de situatie in Driewegen is het overleg met Rijkswaterschap gestagneerd door ziekte 
van de betreffende projectbegeleider, er wordt naar vervanging gezocht waarna overleg wordt 
voortgezet. 
 
Wat verder ter tafel komt / rondvraag :  
De aanwezige dorpsraadsleden maken zich zorgen over de voortgang van de diverse pro-
jecten/onderwerpen waar we mee bezig zijn. Besloten wordt dit de volgende keer op de agenda te 
plaatsen. 
Verder wordt de zorg uitgesproken over de naderende jaarvergadering, het wordt kort dag  deze te 
organiseren.  Ronny neemt hierover contact op met Johan.  
 
Afsluiting:  
Truus dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 20.45 uur. 
 
MV 


