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Dagelijks bestuur: 
Voorzitter:vacant                   
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. 

VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 25062019 
 
Aanwezig: Truus Lijbaert (penningmeester en dagvoorzitter), Mattie Verherbrugge (secretaris), 
Maaike Boerjan, Boy van Oosten, Frederik de Feyter, Alexander de Putter (allen hopelijk toekom-
stig Dorpsraadlid). 
 
Afwezig MK:  
Maikel Harte (waarnemend voorzitter),Paula Stoker (wijkbestuurder), Cees Wissel ( wijkcoördina-
tor),Pieter Brasser (politie) 
 
Opening en vaststellen agenda:  
Om 19.30 uur opent de dagvoorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
Inspraak:   
Van de mogelijkheid tot inspraak word geen gebruik gemaakt.. 
 
Hoe nu verder met  (mogelijk) nieuwe Dorpsraadleden: 
Over en weer worden vragen gesteld en informatie gegeven. Afgesproken wordt dat de mogelijk 
nieuwe leden alle ingekomen stukken en mededelingen ook doorgestuurd krijgen, en dat zij zich 
gaan beraden over definitieve deelname aan de Dorpsraad. 
 
Ingekomen stukken en mededelingen:  
Schelde-expres heeft ons uitgenodigd voor een interview, we laten hen weten dat er na de volgen-
de vergadering contact wordt opgenomen. 
 
Bespreking notulen vorige vergadering: 
Deze worden met kleine wijziging goedgekeurd. 
 
Bespreking communicatie Website etc. m.b.t vragen jaarvergadering: 
Het verslag van de jaarvergadering zal op de website worden gepubliceerd, evenals de verslagen 
van de laatste Dorpsraadsvergaderingen. 
 
Communicatie Ons Dorpsblad: 
De data van de komende vergaderingen en het verslag van de Jaarvergadering zullen we publice-
ren en klein stukje over de mogelijke nieuwe dorpsraadsleden met opnieuw verzoek om nieuwe 
Dorpsraadsleden, in ieder geval nog 2 vacatures. 
 
Wat verder ter tafel komt: 
In de bibliotheek worden een behoorlijk aantal minder boeken gepresenteerd, moeten we ons zor-
gen maken? Dit ook n.a.v. een aantal krantenberichten. Afgesproken wordt dat de secretaris con-
tact opneemt met de bibliotheek . 
De calamiteitenweg. Blijft punt van zorgen.           
 
Afsluiting:  
Om 21.15 sluit de vice-voorzitter  de bijeenkomst. 
                                                                                                                                                               MV 


