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Dagelijks bestuur: 
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Dorpsraad Biervliet is een stichting zonder winstoogmerk en de officiële vertegenwoordiging van de bevolking van Biervliet voor de Gemeente Terneuzen. 

Verslag openbare jaarvergadering Stichting Dorpsraad Biervliet 20 maart 2018. 
 
Aanwezig:  
Dhr. Johan de Reu (voorzitter), Mevr. Truus Lijbaert (penningmeester),Mevr. Mattie Verherbrugge 
(secretaris en notulist), Mevr. Paulien van de Wege, Mevr. Ingeborg Vermeersch, Dhr. Jan Lonink 
(wijkbestuurder vanaf 19:50 uur), Mevr. Michelle Witte (vervangend wijkcoördinator), Dhr. Pieter 
Brasser (politie), vertegenwoordigers van buurtschap Driewegen, medewerkers gemeente Terneu-
zen betrokken bij het gescheiden afval inzamelen en andere belangstellenden. 
 
Afwezig MK:  
Dhr. George Kuijpers en Dhr. Maikel Harte van de Stichting Dorpsraad Biervliet. Verder hebben de 
leden van Stichting Behoud Monumenten Biervliet op het laatste moment moeten afzeggen, waar-
door dat deel van de vergadering na de pauze komt te vervallen. 
 
Opening: 
Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 
Na de vorige jaarvergadering is Mevr. Truus Lijbaert penningmeester geworden en Dhr. Maikel Har-
te vice-voorzitter. De voorzitter stelt de nieuwe Dorpsraadleden Mevr. Paulien van de Wege en 
Mevr. Ingeborg Vermeersch voor. 
 
Notulen jaarvergadering 11 april 2017: 
 
De notulen van de vorige jaarvergadering zijn gepubliceerd in Ons Dorpsblad editie juni 2017. Er 
zijn geen opmerkingen, zodat de notulen worden goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 
Jaarverslag Dorpsraad 2018: 
Secretaris Mattie Verherbrugge leest het jaarverslag voor. Hierop volgen geen vragen. De voorzitter 
vertelt nog dat tijdens de bijeenkomst van de Zeeuws-Vlaamse Dorpsraden in Biervliet gekozen is 
voor wonen (Voorjaar 2018 te Sint Jansteen) en vervoer (Najaar 2018 te IJzendijke) als onderwerp 
van de volgende Zeeuws-Vlaamse bijeenkomsten. 
 
Programma2018: 
De volgende activiteiten staan op het programma voor 2018: 
- Opvolgen van de actielijsten van de Gemeente Terneuzen, Dorpsraad Biervliet en het Dorps-

radenoverleg Zeeuws-Vlaanderen 
- Herkenbaarheid en vindbaarheid: 

Samen met ondernemers en vrijwilligers het object plaatsen 
Vullen van de vernieuwde website www.biervliet.nl 

- Subsidiemogelijkheden: Als deelnemer aan de Rabobank actie 2018 fondsen werven voor on-
derzoek naar welke voorzieningen in Biervliet dringend nodig zijn. 

- Jaarvergadering: 
Acties naar aanleiding van deze jaarvergadering. 
Op zoek gaan naar een informatief onderwerp voor de jaarvergadering van 2019. 
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Financiële verantwoording 2017: 
Penningmeester Mevr. Lijbaert vertelt dat na aankoop van de informatieborden voor het Dorpsbos  
het restant van de middelen na overleg met het voormalige bestuur van de Stichting Dorpsbos 
wordt ingezet voor het realiseren van het object naast de N61. Hiermee heeft de Stichting Dorps-
raad Biervliet aan de verplichtingen uit de overeenkomst met de Stichting Dorpsbos Biervliet vol-
daan. Aan de penningmeester wordt decharge verleend. 
 
Verkiezingen: 
Reglementair moet de Dorpsraad bestaan uit max. 9 personen waaruit het dagelijks bestuur wordt 
gekozen. 
 
Aftredend en niet herkiesbaar: 
Dhr. George Kuijpers 
Dhr. Johan de Reu 
Helaas zijn er voor en tijdens de vergadering geen aanmeldingen voor nieuwe bestuursleden bin-
nen gekomen. 
 
Penningmeester Mevr. Truus Lijbaert bedankt namens de overige Dorpsraadleden Dhr. Johan de 
Reu voor de gedurende afgelopen 10 jaar geleverde inspanningen. Burgemeester Jan lonink 
spreekt zijn waardering uit voor de door Dhr. Johan de Reu geleverde inspanningen en overhandigt 
het vrijwilligersbeeldje. 
Dhr. George Kuijpers kon helaas niet aanwezig zijn wegens werkzaamheden, van hem word tijdens 
de volgende bestuursvergadering afscheid genomen. 
 
Status omgekeerd inzamelen: 
Na de pauze wordt door medewerkers van de gemeente Terneuzen informatie verstrekt over de 
stand van zaken m.b.t. het omgekeerd afval inzamelen in Biervliet. De resultaten van het inzamelen 
zijn te vinden op : www.terneuzen.nl/omgekeerdinzamelenbiervliet . 
 
Terugkoppeling en wat verder ter tafel komt: 
Doel van vanavond was de inwoners van Biervliet te informeren over de activiteiten van de Stichting 
Dorpsraad Biervliet in de periode jan. 2017 – dec. 2017, te informeren over de status van de inven-
tarisatie 2014 en de geplande activiteiten voor 2018, en door de gemeente Terneuzen voor te lich-
ten over de stand van zaken m.b.t. omgekeerd inzamelen in Biervliet. Wij hopen hier in geslaagd te 
zijn. 
 
Rondvraag en Sluiting: 
Er word gevraagd naar de toestand van de monumenten in Biervliet, deze wordt door de Burge-
meester zo goed mogelijk beantwoord. 
 
Bij uitblijven van verdere vragen sluit aftredend voorzitter Johan de Reu de vergadering. 
 


