STICHTING DORPSRAAD BIERVLIET
Secretariaat: Geuzenstraat 20
4521 CC Biervliet
tel: 0115-453148
mattieverherbrugge@gmail.com
kvk reg.no: 22061809

VERSLAG OPENBARE JAARVERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 19 maart 2019
Aanwezig: Paula Stoker (wijkbestuurder), Maikel Harte (vice-voorzitter), Truus Lijbaert (penningmeester), Mattie Verherbrugge (secretaris), en gelukkig vele belangstellende inwoners van Biervliet,
Driewegen en de omliggende polders.
Afwezig MK:
Cees Wissel (wijkcoördinator), Pieter Brasser ( politie), Johan de Reu (oud-voorzitter) en Ronny de
Krijger (oud-secretaris)
Opening en vaststellen agenda:
Om 19.30 uur opent de vice- voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.
Behandeling onderwerpen:
Besproken word wat de Stichting Dorpsraad Biervliet allemaal doet, wat het afgelopen jaar de behandelde onderwerpen zijn, en hoe de stand van zaken m.b.t. de Dorpsraad is. Deze informatie is
uitgebreider na te lezen in de PowerPoint presentatie welke terug te vinden is op onze website
www.Biervliet.nl De Dorpsraad bestaat momenteel uit 3 mensen, dit is te weinig om goed te kunnen
functioneren, gevraagd wordt dan ook of nieuwe mensen willen toetreden tot de Dorpsraad. Mattie
Verherbrugge is aftredend en wordt met algehele instemming herkozen.
De heren Hoekman en Dieleman van Fluvium geven informatie over het hoe en waarom van het
bouwplan wat gerealiseerd gaat worden op de locatie van de oude basisschool, in de Schoollaan.
Rondvraag:
Verschillende vragen worden schriftelijk ingediend, niet alle vragen kunnen direct worden beantwoord, de beantwoording van deze vragen zal apart in het Dorpsblad worden gepubliceerd.
Pauze
Veilig Verkeer Nederland
Gastspreker dhr. van Opdorp geeft voorlichting over het belang van lagere snelheid binnen de bebouwde kom.
Namens VVN mogen we 30 km stickers voor gebruik binnen de 30 km zone meegeven aan de belangstellenden.
Afsluiting:
Om 22.15 sluit de vice-voorzitter de bijeenkomst.
MV

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.

