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1. Klachten Assestraat naar aanleiding van graven bezinkput
Het uitgangspunt voor de bezinkput is om schoon water af te voeren naar de Vest. De klacht is door de gemeente
opgepakt en er is gekeken naar de grond aan de Assestraat. Volgens de controleur(s) is er geen vervuiling. Ook
heeft het Gemeente gekeken naar de stortingen van de gasfabriek en hiervan is in de archieven niets te vinden.
Het archief gaat zeker terug tot het sluiten van de asfabriek
en daarom zijn ze zeker dat er geen afval gestort is van de gasfabriek. Vanuit de inwoners van de wijk wordt
aangegeven dat het ook niet is vanaf de sluiting maar van nog verder terug, namelijk
1942 of 1943. Hierop wordt geantwoord dat dit niet meer terug te vinden is. De voorzitter vraagt of dit aanleiding
is voor verder onderzoek zoals een monsteronderzoek van water en grond. Het antwoord is dat de gemeente het
in de gaten blijft houden. De discussie houdt nog enige tijd aan maar ondanks aandringen blijft het gemeente bij
het standpunt het in de gaten te blijven houden.
2. Slechte staat v d Maelstedeweg
De wijkraad geeft aan dat er vorig jaar beloftes gedaan zijn ten aanzien van de aanpassing van deze weg.
Gemeente geeft aan dat dit ook de bedoeling was maar door tegenvallers er geen geld meer
was. Gemeente geeft aan zich bewust te zijn van de slechte staat van de weg maar heeft geen financiele
middelen om dit aan te pakken. Volgens gemeente heeft deze aanpassing een hoge prioriteit en staat als eerste
op de lijst om aan te passen. De voorzitter van de wijkraad geeft aan dat de prioriteitsbepaling vragen oproep
omdat in verschillende stukken van de gemeente er verschillen
staan in de prioriteitsbepaling. Gemeente reageert dat er verschil is omdat men vergelijkingen aangeeft van
meerdere werkgroepen maar deze weg heeft een hoge prioriteit. En de wijk mag uitgaan dat er geen enkele weg
eerder aangepakt wordt dan de v d Maelstedeweg. Als er financiele middelen zijn zal deze weg aangepast
worden. Discussie ten aanzien van toezegging van datum
en jaar. Reactie gemeente is wacht nu maar af. Nog langdurige discussie over tijdelijke aanpassingen, gaten
vullen, vrachtwagens vermijden en snelheidsbeperkingen. Gemeente blijft bij standpunt dat tijdelijke
aanpassingen geld kosten en dat er geen middelen zijn. Gemeente geeft aan dat er ook een taak ligt voor de
politie ten aanzien van snelheidscontroles en vraagt de wijkagent welke mogelijkheden er zijn. Ook deze blijken
beperkt mogelijk te zijn door allerlei afspraken en regels. Burgemeester geeft aan dat er een subsidie komt van
de provincie welke een begin is van de financiele middelen voor de aanpassing van de weg. Dit onderwerp zorgt
voor
onrust in de bijeenkomst omdat er geen duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden..
3. Verlichting 's- avonds en 's-nachts
De gemeente heeft meerdere klachten gekregen ten aanzien van het beleid ten aanzien van de besparingen op
verlichting. Het is de bedoeling van de gemeente om te kijken naar plaatsen waar door het wegvallen van de
verlichting gevaar optreedt. De wijkraad krijgt de toezegging dat ze mee mogen kijken naar de risico plaatsen. De
gemeente verwacht dan ook reacties van de wijk om plaatsen aan te geven welke als risicovol ervaren worden.
De gemeente gaat criteria vast stellen ten aanzien van de avond/nachtverlichting. De gemeente gaat contacten
leggen voor de inventarisatie met de wijkraad.
4. Het kanovaren en vissen op de vest
Het kanovaren en vissen op de vest ook in het broedseizoen van de vogels. Na het eerste seizoen is er een
evaluatie geweest en er is nu een nieuwe start omdat het nog niet echt goed gelopen heeft. Er zijn wel afspraken
dat er rekening gehouden wordt met het broedseizoen. Ten aanzien van de visvergunningen kan het gemeente
niets doen omdat dit uitbesteedt is aan een visvereniging. Maar er wordt door de gemeente aangegeven dat alle
vergunningen ook van de beroepsvisser(s) volledig in orde zijn. De gemeente vraagt ook aan de wijkagent voor
controles van de vergunningen. Ondanks dit antwoord zijn en blijven er wijkbewoners die door de manier waarop
het riet in het broedseizoen verstoort wordt aangeven dat vogels belangrijk zijn voor de natuur en deze dan ook
bescherming moeten krijgen. Afspraak is wachten op volgende evaluatie na het seizoen want nu is het
broedseizoen toch voorbij.
5. Inspraak bij bouwplannen woonwijk
Uitleg over de algemene inspraak die mogelijk is bij bouwplannen en aanpassingen in de wijk. De burgemeester
geeft de toezegging dat er aandacht is voor de betrokkenheid van de wijk. De burgemeester zegt toe dat er bij
veranderingen via de wijkraad of de omwoners info en overleg mogelijk is. Tijdens dit onderwerp zijn meerdere
toekomst verwachtingen en gedachten spinsels ter sprake gekomen o.a. aansluiting Morres aan centrum, Bak
terrein, Groote Kreek . Er wordt gevraagd van de gemeente om bij tekeningen altijd goed te vragen en te kijken
naar de status van deze .tekening. Het blijkt nu ook weer dat ideeen opgepakt worden als zijnde besluiten
waardoor onrust en onzekerheden ontstaan die bij een goede voorlichting voorkomen kunnen worden. Ten

aanzien van aanpassingen bij de woning aan de Assestraat ten aanzien van ramen van huizen die niet op de
juiste plaats zitten vraagt de gemeente van de bewoners van de omgeving een afspraak te maken met de
gemeente ambtenaar Decker want als er niet correct gebouwd is kan daar naar gekeken worden om tot
oplossingen te komen. Ook bij het lezen van bouwtekeningen kan aan ambtenaar van de gemeente uitleg
gevraagd worden.
6. Afsluiting componistenbuurt, parkeerterrein
Gemeente heeft besluit genomen om de omheining die nu door de eigenaar van de woning die aan parkeerterrein
grenst door te trekken. Gemeente gaat overleggen met betreffende eigenaar.
Gemeente gaat dit op zeer korte termijn realiseren.
7. Overlast hondenpoep
Gemeente geeft aan geen voorstander te zijn van hondenuitlaat terrein. Het uitgewerkte plan en onderzoek door
Dhr. T Schreurs is nog niet ontvangen en bestudeerd door de gemeente. Na
bestuderen komt de gemeente hierop terug. Wij als wijkraad zullen bij geen bericht contact opnemen half
augustus om tot een afspraak te komen over het rapport.
8. Verkeersveiligheid
Ten aanzien van de bewegwijzering naar het centrum zijn er een aantal kruisingen die problemen leveren.
Volgens de gemeente is de bewegwijzering correct maar oude gewoontes van bezoekers aan Hulst haalt men er
niet uit. Er wordt door gemeente nog eens extra gekeken of de bewegwijzering correct is. Er volgt ook een
discussie over de algemene veiligheid van ¡§Het Scharnier¡¨. Velen geven aan dat de aanpassing van deze weg
en de aanpassing voor de fietsers
aan een zijde van de weg niet voor de veiligheid zorgt die daarmee beoogt is. Bussen en vrachtwagens zorgen
voor opstopping en fietsers naar centrum komen klem te staan door de beperkte ruimte die er nu is op de weg.
Een van de bewoners vraagt aandacht voor de verwijzing naar Hulst vanuit Axel omdat deze via de rondweg een
grote omweg maken deze moeten via de afslag St Jansteen naar centrum. Gemeente geeft hiervan aan daar
zeker naar te kijken omdat dit niet de meest logische verwijzing is. Gemeente geeft voor het totaal aan dat er
gewacht moet worden tot het volledige plan gerealiseerd is want dan kan men pas zien of het een verbetering is.
Veel reacties van bewoners omdat de aanpassing geen verbetering is en zij veel problemen ervaren ten aanzien
van veiligheid. Meerdere keren komt naar voren dat de vragen voor een rotonde
vanaf het begin aangegeven zijn maar dat de keuze die gemaakt is niet voor oplossingen heeft gezorgd. Binnen
de wijk zijn er meerdere foto's van de onveilige situaties. De voorzitter van de wijkraad sluit dit onderwerp af met
de stelling dat we moeten wachten tot de volledige realisatie omdat er nu niets verandert.
9. Intensief gebruik v d Maelstedeweg en parkeerverwijzing
Ten aanzien van dit probleem wat bij de gemeente bekend was is al actie ondernomen door gemeente. Er zijn
verkeersborden besteld en deze zullen geplaatst worden als deze aanwezig zijn. Na plaatsing van de borden
wordt gekeken naar de resultaten.
10. Wegonderhoud en zwerfvuil
Voor het vegen van straten is er een afspraak dat voor de buitenwijken 1 keer per 6 tot 7 weken een veegronde
gemaakt wordt. De plaatsen waar dit volgens de wijkbewoners niet correct gedaan wordt worden door gemeente
besproken zodat er vanaf nu ook bijvoorbeeld de volledige v d Maelstedeweg geveegd wordt en niet dat er
halfweg gekeerd wordt. Gemeente vraagt wel als dit niet
gebeurt meteen contact op te nemen zodat dit onder de aandacht blijft en dat afspraken gecontroleerd kunnen
worden. Het zwerfvuil is een probleem waar mede de verantwoording van burgers ingeroepen wordt. Gemeente
gaat bij de aanpassingen op het BAK terrein wel kijken naar meer afvalcontainers zodat het vuil niet naast de
containers komt doordat ze overvol zijn.. De gemeente vraagt hierbij wel ondersteuning van politie om ook te
bekeuren als dit gezien wordt door hen.
11. Woning onderhoud
De gemeente geeft de toezegging dat er contact opgenomen wordt met de wijkraad als er geinventariseerd wordt
naar woningen die gevaar zijn voor de omgeving. Hierbij komt ook het onderwerp onderhoud brandgangen. De
gemeente heeft de verantwoording dat er onderhoud gedaan wordt in de brandgangen. Door de voorschriften van
spuiten voor onkruid is het niet mogelijk dat alle onkruid verdwijnt. De brandgang is grond van gemeente en deze
zorgt dan ook voor onderhoud, bewoners hebben geen verplichting tot onderhoud van het deel achter hun woning
en er kunnen dus ook geen verplichtingen opgelegd worden aan bewoners. Het is prettig dat er door bewoners
aandacht aan besteed wordt maar plichten zijn er niet.
12. Bankjes begraafplaats
Gemeente doet de toezegging dat er enkele bankjes geplaatst gaan worden op de begraafplaats. De wijkraad zet
dit op agenda als aandachtpunt ter controle voor plaatsing. Bij geen realisatie in
september zullen wij dit weer als bespreekpunt opnemen met de gemeente.
13. Subsidie beurscommissies
De criteriums van het beleid zijn bekend deze zijn na de evaluatie van dit jaar hetzelfde gebleven. De vraag wordt

gesteld naar de afweging van de verschillende buurtcommissies en de oorzaak van afwijzing van buurtcommissie
Groote Kreek. De gemeente geeft aan dat dit met de toegankelijkheid te maken heeft. De vraag wat het verschil
is met "de Tragel" , want dit is ook voor de buurt komt het antwoord dat het te maken heeft met de PR
verspreiding. Voor de gemeente is duidelijk waarom bij de een wel de ander niet. De wijkraad vraagt aan
gemeente om contact op te nemen met de buurtcommissie voor uitleg. Deze zeggen toe om contact op te nemen.
14. Besteding € 10.000,-De gemeente geeft aan dat er geen datum voor vervallen op staat maar dat er wel een voorkeur is om dit zo
spoedig mogelijk bekend te hebben.
15. Vandalisme
De voorzitter van de wijkraad geeft aan dat dit een goed voorbeeld is van samenwerking. Er wordt nog stil
gestaan wie en wat er zoal gedaan is. De burgemeester geeft aan dat hij toen hij 'n nacht met de politie is
meegelopen het verschil bemerkte van politieauto of prive auto. Een politieauto zorgt voor preventie maar is deze
niet meer te zien dan zie je de mensen hun gedrag ook veranderen. Ditalles heeft er ook voor gezorgd dat er door
de gemeente en de horeca Hulst een plan gemaakt is met afspraken en spelregels ten aanzien van voorkomen
vandalisme. Er wordt aangegeven door de gemeente dat er in de regels ook een wijkraad die actie moet
ondernemen. De voorzitter van de wijkraad geeft aan dat er pas antwoord gegeven kan worden als plannen
bekend zijn en er afspraken over gemaakt zijn. Toezeggingen kunnen niet gedaan worden als de inhoud
onbekend is. De gemeente geeft aan dat er samen gewerkt wordt door de horeca als er ¡¦n verbod is bij een zaak
nemen de anderen dit over. Ook is gesproken met de horeca over het stoppen met serveren bij dronkenschap en
het bellen van een taxi als dit nodig is.
16. Parkeerhavens Steensedijk
Er is gekeken naar de parkeerhavens en deze zijn aangepast zodat auto's er kunnen staan. De gemeente zal
nogmaals kijken of er nog verder aanpassingen noodzakelijk zijn, het blijft onder de aandacht. Uitwerking van de
bevindingen volgen. Wijkraad zal bij geen bericht in september contact opnemen met gemeente om stand van
zaken te bekijken.
17. Onderhoud bruggen
De brug tussen Steensedijk en de componistenbuurt blijkt soms gevaarlijk glad te zijn. De gemeente voelt niets
voor het wegdek aan te passen omdat brug aangelegd is voor verfraaiing van de omgeving bij aanpassing wordt
het uiterlijk dusdanig verandert dat er klachten komen dat het uiterlijk niet past in het geheel van de omgeving.
Gemeente vraagt de gebruikers naar de gemeente te bellen als er klachten zijn waarbij de gemeente de belofte
doet dan ook meteen te komen kijken.
18. Parkeergeld buiten centrum
De toezegging dat buiten het centrum er geen parkeergeld betaald zou moeten worden is door gemeente
bijgesteld. De problemen van het betalen op momenten dat dit niet nodig is wordt door de gemeente bekeken hoe
de formulering op automaat aangepast kan worden.
19. Hoge trottoirband bij flats aan de Steensedijk
Gemeenteambtenaar geeft aan dat hij daar gereden heeft en het wel vindt meevallen. Na discussie over hoogte
en problemen wordt de toezegging gedaan dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden tot aanpassing omdat
dat in die hoek erg moeilijk zal zijn door alle kabels en kasten van verdelers. Terugkoppeling volgt vanuit
gemeente. Als er in september niets vernomen is nemen we als wijkraad contact op over het nakomen van de
afspraak.
20. Gevaar bewoners Tragel ten aanzien van water in de directe omgeving
Gemeente verwacht geen problemen omdat er op het terrein van de Sterre ook water is en er nog geen
problemen geweest zijn.
21. Speelplaats Groote Kreek
Ten aanzien van de speelplaats zijn afspraken gemaakt en het zal niet lang meer duren voor de aanleg kan
beginnen. Gemeente geeft aan dat er binnen 2 maanden een begin gemaakt wordt met de aanleg van de
speelplaats.
22. Bushalte nabij Groote Kreek
Er zijn besprekingen om de Koolstraat verder aan te passen zowel qua snelheid, verkeersveiligheid en de
fietspaden naar de wijk Groote Kreek. Er is door de wijkraad een tekening gemaakt om de
fietspaden veiliger te maken voor alle fietsers van binnen en buiten kern Hulst. Gemeente gaat de situatie
bestuderen en zal hierover na bestudering en inventarisatie contact opnemen met de wijkraad.
23. Overzichtsbord straatnamen Groote Kreek
Gemeente heeft de borden in bestelling en het plaatsen zal plaats vinden in overleg met de wijkraad.
24. Aanleg 4e kwadrant Groote Kreek

Er is een procedure voor de aanleg van 8 maanden. Het zand wat nog aanwezig is moet niet vervoerd worden
maar is nodig voor het verhogen van de grond voor de nieuwbouw. Er is al een besluit genomen voor de aanleg
van 'n tweede brug over het water van deStanleystraat eind van de straat richting woonwagenkamp. Bouwers en
vervoerders krijgen van de gemeente bericht dat het vervoer voorhet nieuwe deel vis deze brug zal verlopen.
25. T kruising Stanleystraat, Waterstraat
De gemeente geeft aan dat de aanpassingen die aangegeven zijn voor de 30 km zone niet mogelijk zijn want het
is 'n 30 km zone. Extra obstakels en veranderingen zijn niet mogelijk. Het verbreden of
maken van parkeerplaatsen zal een probleem zijn. De gemeente doet de toezegging dat ze gaan kijken naar
mogelijkheden en hierover met de wijkraad contact over opneemt. Het rapport van de metingen is vandaag
binnen gekomen maar is nog niet gelezen en besproken.
26. Overlast rondhangende jeugd Mozartstraat
De jongerenwerker van de gemeente is volgende week weer aanwezig en er is een afspraak om dan naar
reacties te kijken. De gemeente geeft aan dat de klachten van het voetballen op het
voetbal veldje niet te verklaren is doordat het goed afgeschermd is en redelijk hoog. De voetballers moet3en
moeite doen om de bal buiten het veld te trappen, baldadigheid kan daardoor niet uitgesloten worden. De reactie
van de wijkbewoners blijft dat er overlast is en dat de goedwillende jeugd dit niet veroorzaken. De politie heeft al
meerdere controles gedaan en kan nog niet aangeven wie of wat de oorzaak is. Van de wijkbewoners wordt
gevraagd naar een zinvolle tijdsbesteding voor de jeugd op een plaats waar geen overlast veroorzaakt kan
worden. De gemeente geeft aan te wachten tot de jongernwerker aanwezig is en dan voor bespreking van de
reacties en te kijken naar oplossingen de wijkraad uit te nodigen. Er wordt nog door wijkbewoners gereageerd dat
de jeugd niets van de actie weet en dat er dan ook weinig reacties zullen komen. Ook wordt aangegeven dat het
3 jaar geleden ook al een probleem was en dat het dat nog steeds is. Afspraak gemeente, politie en wijkraad
blijven streven naar oplossingen en houden dit onder de aandacht.
27. Verlichting componistenbuurt
Zie vorige punten ten aanzien van verlichting.
28. Verplaatsen zebrapad Stationsweg nabij Gentse poort
Gemeente geeft aan dit al besproken te hebben en geen akkoord geven voor de verplaatsing van het zebrapad.
Uit onderzoek van de gemeente is naar voren gekomen dat de verplaatsing een nog
gevaarlijkere situatie geeft vanwege het aantal meters van de afslag van de v Waesberghestraat. Ondanks
aandringen van de wijkraad blijft gemeente bij standpunt dit niet te veranderen.
29. Fietspad koolstraat, keren Belgen vd Maelstedeweg,
hangplek jongeren en verkeersdoorgang Waterstraat Zie andere agendapunten waar dit onderwerp al aan de
orde is geweest.
- De burgemeester sluit af met dank voor de goede organisatie en de duidelijke onderwerpen. Als dank voor de
aanwezigheid wordt er een drankje aangeboden aan alle aanwezigen.
- De voorzitter van de wijkraad dankt alle aanwezigen met de hoop dat de betrokkenheid van de bewoners blijft
zo die tot nu toe is.
- Mededelingen:




A. Biesters treed af als voorzitter van de wijkraad en deze taak wordt overgenomen door T.
Schreurs.
Verder nog een voorstelronde van de wijkraad zodat
iedereen weet wie de wijkraad vertegenwoordigt.

