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Dagelijks bestuur: 
Voorzitter:vacant                   
Secretaris: M. Verherbrugge, Geuzenstraat 20, 4521CC Biervliet – 453148 - mattieverherbrugge@gmail.com  
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VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 12 februari 2019 
 
Aanwezig: Maikel Harte (vice-voorzitter), Truus Lijbaert (penningmeester), Mattie Verherbrugge 
(secretaris), Cees Wissel (wijkcoördinator), Pieter Brasser (politie) 
 
Afwezig MK:  
Paula Stoker (wijkbestuurder),  
 
Opening en vaststellen agenda:  
Om 19.30 uur opent de vice- voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
Inspraak:   
Van de mogelijkheid tot inspraak word ruim gebruik gemaakt. Een inwoner vraagt ons wat we weten 
van de plannen voor een winkel in Biervliet, wij weten niet meer dan het krantenbericht maar zullen 
proberen ons nader te laten informeren. Namens de PVV zijn de fractievoorzitter en een collega 
aanwezig om zich te laten informeren over zaken die in Biervliet spelen. Een andere inwoner wil 
graag weten waarom er zoveel bomen in de polders zijn geruimd. Wij hadden zelf hierover vragen 
gesteld in een vorige vergadering en konden zo informeren dat dit een ruiming wegens ziekte in de 
bomen betrof en dat er  in ieder geval gedeeltelijke nieuwe beplanting terugkomt. Namens de PVDA 
was Marion Lippens aanwezig, zij sprak haar bezorgdheid uit over de toestand van het Dorpsbos. 
Afgesproken er een basisoverleg met de gemeente over zal komen. 
 
Politiezaken:  
Binnenkort vind er een snelheidsmeting plaats in Biervliet, de penningmeester zal namens de 
Dorpsraad mee op stap gaan tijdens deze meting. 
5 april is er in Biervliet een pop up politiebureau, dit om het contact van de wijkagent met Biervliet te 
intensiveren. 
 
Ingekomen stukken en mededelingen:  
Geen dringende post, i.v.m. tijdsgebrek stellen we dit uit naar de volgende bijeenkomst 
 
Bespreking notulen vorige vergadering: 
Deze zullen de volgende vergadering i.v.m. dezelfde reden behandeld worden. 
 
Voortgang in behandeling zijnde onderwerpen: 
-M.b.t. de situatie over de doorgaande weg is er 12 maart een info-avond van Rijkswaterstaat. 
-De Havenstraat krijgt de melding 30 km op de weg tijdens de volgende dag mooi weer. 
-We gaan aan de slag om nieuwe inwoners van Biervliet op een andere manier welkom te heten in   
 Biervliet. 
 
WWW. Biervliet.nl: 
Johan de Reu, onze website vrijwilliger informeert ons over de stand van zaken m.b.t. de website. 
 
Wat verder ter tafel komt:  
Geen opmerkingen. 
 
Afsluiting:  
Om 22.15 sluit de vice-voorzitter  de bijeenkomst. 
                                                                                                                                                               MV 


