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

VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 27 augustus 2019
Aanwezig: Maikel Harte (vicevoorzitter), Truus Lijbaert (penningmeester), Mattie Verherbrugge
(secretaris), Maaike Boerjan(lid), Boy van Oosten(lid), Alexander de Putter(lid),Pieter Brasser (politie)
Afwezig MK:
Paula Stoker (wijkbestuurder), Cees Wissel (wijkcoördinator)
Opening en vaststellen agenda:
Om 19.30 uur opent de vicevoorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.
Inspraak:
Een bewoner uit de van Maerleveldstraat geeft aan dat er problemen zijn met zwaar vrachtverkeer
en te hard rijden door de straat. We gaan deze melding doorgeven aan de gemeente. Zwaar verkeer in de kern van Biervliet en Driewegen blijft hoog op de agenda staan van de Dorpsraad.
Ingekomen stukken en mededelingen:
Een kandidaat lid zal door verhuizing helaas geen lid van de dorpsraad kan worden.
We ontvingen bericht van de gemeente dat de subsidieaanvraag is goedgekeurd.
Van de Zeeuws-Vlaamse bibliotheken ontvingen we antwoord over onze vraag over de situatie van
de bibliotheek in Biervliet.
We hebben de rekening van de Rijksvastgoeddienst voor het monument N61 ontvangen.
Bespreking notulen vorige vergadering:
De notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd.
Politiezaken:
Het verslag van de snelheidscontroles is binnen. Helaas toch een aantal uitschieters bij de snelheidsmetingen.
Daarnaast heeft onze wijkagent gelukkig geen schokkende mededelingen.
Lopende zaken:
Over o.a. het Monument, de waterpomp, calamiteitenweg en de situatie in Driewegen maken we
afspraken over te nemen stappen.
Hoe nu verder:
Afgesproken wordt dat er een lijst met activiteiten die we als Dorpsraad ondernemen gemaakt wordt
door de secretaris (evt. aangevuld door de overige Dorpsraadsleden) waarop iedereen kan aangeven welke activiteiten ieder wil uitvoeren. Volgende vergaderingen gaan we hier mee aan de slag.
Communicatie Dorpsblad (4 oktober/29 november)
Boy gaat aan de slag met onze bijdrage voor Ons Dorpsblad van 4 oktober.
Rondvraag:
Geen vragen
Sluiting vergadering:
Om 21.50 bedankt de vicevoorzitter de aanwezigen voor hun inzet en aanwezigheid en sluit de vergadering.
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.

