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VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 14 maart 2017 
 
Aanwezig:  
Johan de Reu (voorzitter), Truus Lijbaert, Maikel Harte, Cees Wissel (wijkcoördinator) en Mattie 
Verherbrugge (notulist) 
 
Afwezig MK:  
Burgemeester Jan Lonink (wijkbestuurder), Pieter Brasser (politie), George Kuijpers en Jan van 
Hees. 
 
Opening:  
Om 19.30 uur opent Johan de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
Ingekomen stukken en mededelingen: 
Van de ondernemingsvereniging ontvingen we bericht dat er subsidie is aangevraagd voor het Her-
kenningspunt Biervliet. De nieuwsbrief van de stichting Landschapsbeheer is binnengekomen. 
 
Bespreken notulen vorige vergadering: 
De notulen worden akkoord gegeven. Met dank aan de notuliste. 
 
Informatie van onze wijkcoördinator: 
Cees heeft de flyer bij zich. We vragen de gemeente of ze deze huis aan huis willen verspreiden. 
Daarnaast bespreken we de mogelijkheden deze onder de nieuwe inwoners van Biervliet en Drie-
wegen te verspreiden. Gedacht wordt aan een oproep in het dorpsblad en het neerleggen bij diver-
se locaties in Biervliet en Driewegen. 
Verder vraagt Cees onze medewerking in een onderzoek naar de noodzakelijkheid van de aanwe-
zige paaltjes in Biervliet. Wat betreft het omgekeerd inzamelen worden de komende maanden be-
slissingen genomen, dus nadere informatie volgt. De situatie bij de bushalte wordt nader onder-
zocht. Binnenkort vind een bijeenkomst plaats van alle dorps-, wijk- en stadsraden plaats waarin 
duidelijkheid wordt gegeven over de situering van de dorpsraden binnen de gemeente. Dit na nader 
onderzoek door de gemeente. Het verzoek om extra parkeerplaatsen op de hoek Noord-
straat/Beukelstraat wordt nader onderzocht. 
 
Maak onze regio duurzamer:  
Tijdens de jaarvergadering zal Johan een presentatie verzorgen over dit onderwerp, de reacties 
tijdens de jaarvergadering zullen verdere eventuele acties bepalen. 
 
Jaarvergadering: De uitnodiging voor de jaarvergadering kan de deur uit. We hopen op de aan-
melding van kandidaten voor de Dorpsraad. 
 
Rondvraag; Afgesproken word dat de volgende vergadering zal plaatsvinden op 13 mei. 
 
Afsluiting:  
Johan dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 22.00 
 
MV 


