
 

Wijkraad Hulst-Zuid 

Notulen van de jaarvergadering van de wijkraad Hulst-Zuid. 

datum: 26-11-2015 

locatie: Hotel Hulst; aanvang: 19.30 uur 

aanwezig: B. en W. (voltallig, uitgezonderd wethouder Van Driessche m/k), de wijkagente, het 

bestuur van de wijkraad en 19 mede-wijkbewoners. 

 

1. Opening 
De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen in het bijzonder B. en W. Ze maakt excuses voor het 

verplaatsen van de vergadering in verband met de informatiebijeenkomst over crisisopvang 

vluchtelingen. De communicatie over de uitgestelde vergadering had beter gekund. 

 

2. Samenvatting van besproken onderwerpen in het afgelopen jaar :  
de schoonmaak rond de glasbakken; buurtbemiddeling; snoeien langs het binnenpad, inspraak 

openbaar groen; plaatsen van AED’s; verkeersonveilige situaties op de Traverse, de Waterstraat en 

het Scharnier; parkeerproblemen bij de Willibrordus-school; uitstroom van basisschoolleerlingen 

naar Vlaamse scholen; parkeren in smalle straten; bijeenkomst voor nieuwe bewoners; kunst in de 

wijk. 

Naar aanleiding van deze opsomming worden onderstaande opmerkingen gemaakt: 

- Op de Traverse wordt nog steeds gefietst. Hebben BOA’s de bevoegdheid om boetes op te 
leggen? Volgens de burgemeester hebben sommige BOA’s die bevoegdheid wel, en anderen 
niet. 

- Volgens wethouder Van Damme wordt een voorstel voor nieuw parkeerbeleid in de  binnenstad 
binnenkort in de gemeenteraad besproken;  

- De verkeerssituatie op de  Waterstraat is verbeterd door het plaatsen van verbodsborden voor 
vrachtverkeer en tractoren. In de bochten worden momenteel doorgroei-stenen gelegd. 
 

3. Brainstormen in groepjes  
De gesprekthema’s zijn: waar kan de wijkraad meerwaarde hebben; de toekomstige werkwijze van     

de wijkraad en activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen.  

Voor de discussie werd 30 min. uitgetrokken, daarna werden de besproken onderwerpen  plenair 

toegelicht. Het bestuur zal de verslagen verder uitwerken en op de site zetten. 

 

 
 



Groep 1  

Deze groep bestond uit  B. en W. en de voorzitter van de wijkraad. Ze bespraken met  name de 

communicatie tussen het bestuur van de wijkraad, de gemeente  en de mede- wijkbewoners.  Uit 

een onderzoek is gebleken dat de communicatie tussen wethouders en  burgers goed is.  

Als verbetering mogelijk is, horen ze dat graag. Maar als de wijkraad problemen ervaart, hoeft dat 

voor de gemeente nog geen  probleem te zijn. De urgentie kan verschillend ervaren worden. Maar 

het gesignaleerde probleem wordt wel beoordeeld. 

Voorstellen:  

 - om de bewoners bij de wijkraad te betrekken zou de gemeente de volgende jaarvergadering  

– bij voorkeur in de maand mei  

– nieuwe bewoners om 19.00 uur kunnen uitnodigen.  Aansluitend kan dan om 20.00u de 

jaarvergadering beginnen. Voor deze bijeenkomst zullen ook verenigingen uit de wijk uitgenodigd 

worden.  

- Onze wijk telt 4500 inwoners en de opkomst voor deze jaarvergadering is zeer gering. Mogelijk 
moet men meer activiteiten ontwikkelen voor de verschillende doelgroepen binnen de wijk. Maar 
de wijkraad is geen buurtvereniging. 
Veel Vlamingen die in onze wijk wonen, hebben blijkbaar ook geen behoefte aan intensieve 

buurtcontacten. 

 

Groep 2 

 In deze groep werden de taken van een wijkraad besproken. Genoemd werden: 

a. initiatieven ontwikkelen op basis van ideeën die wijkbewoners aanreiken, bijv. de opzet van een 
sportkooi, speeltuintje voor de allerkleinsten; 

b. projecten coördineren, bijv. bij een inbraakgolf een WhatsApp-buurtwacht organiseren; 
c. overleg met de gemeente; gevraagd en ongevraagd adviezen geven op velerlei terreinen; 
d. overleggen met andere wijkraden, bijv. over het parkeerbeleid in de binnenstad, het verkeersbeleid, 

etc. 
Als actiepunten kwamen aan de orde: 

- egaliseren van het trapveldje in de componistenbuurt; 
- In de Rossinistraat wordt structureel te had gereden; 
- het storten van sluikafval is verminderd en de gemeentelijke diensten ruimen goed op; 
- inbraakpreventie: De wijkagente wijst erop dat een WhatsApp-buurtwacht de alertheid bij 

bewoners vergroot, maar geen reden is om verdachte situaties niet te melden bij 112;  
- Burenhulp is prima, maar er zijn ook bewoners die absoluut geen contact willen.  Hulp kan niet 

dwingend worden opgelegd; 
- De voor- en naschoolse opvang van basisschoolleerlingen is een belangrijke factor bij de 

uitstroom van leerlingen naar Vlaamse scholen; 
- De verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers zou met name bij de rotondes  verbeterd 

kunnen worden. 
groep 3. 

- De bewoners kennen elkaar nauwelijks. Men kan buren vragen mee te gaan naar de 
vergaderingen van de wijkraad. Door het organiseren van buurtzorg en allerlei buurtactiviteiten 
kan men elkaar beter leren kennen. Als geslaagde activiteiten werden genoemd: het opzetten 
van een rommelmarkt en een Nieuwjaars-bijeenkomst voor de bewoners van de Van der 
Maelstedeweg. 

- De wijkraad moet activiteiten niet van bovenaf opleggen, maar bewoners vragen bepaalde  
initiatieven te ontwikkelen. Kleinschalig opzetten en initiatieven uit de buurt zelf laten komen en 
uitwerken. De verwachting is dat men zich in het algemeen wel voor kortstondige projecten wil 
inzetten, bijv. voor het organiseren en de deelname aan een kuisdag in de wijk, een barbecue 
.e.d. 

 

groep 4.     Welke activiteiten binnen de wijk vinden volwassenen belangrijk? 

        

Vragen: hoe kunnen we in onze buurt elkaar ondersteunen? Denk hierbij aan controle bij afwezigheid, 

kleine werkzaamheden van en voor elkaar. 

        



We kunnen in onze eigen buurt alleen wat voor elkaar betekenen, als we elkaar kennen. Dat 

ontbreekt er vaak aan, we kennen onze eigen buren vaak nauwelijks of  helemaal niet. Dat is te 

“verhelpen” als er in de buurt zo nu en dan activiteiten worden georganiseerd, waarbij buurtgenoten 

elkaar kunnen ontmoeten en dus beter kunnen leren kennen. Goede voorbeelden in deze zijn o.a. 

de barbecue-bijeenkomsten en de  Nieuwjaarsborrel in de Van der Maelstedeweg en de feestelijke 

rommelmarkten ( o.a. op Koningsdag ) op de Steensedijk. Buurtgenoten ontmoeten elkaar dan al bij 

het maken en bespreken van de plannen en, in meervoud, op de dag van het evenement zelf. Dat 

zijn dan activiteiten  die niet “van bovenaf” opgelegd / georganiseerd worden, maar uit en door de 

buurtbewoners zelf. Dat alles kan tot stand komen als in iedere buurt enkele enthousiaste bewoners 

gevonden worden die zich een of enkele keren per jaar inzetten voor zo’n evenement. De wijkraad 

kan hier een taak hebben door zulke enthousiastelingen op te zoeken en te proberen hen bereid te 

vinden tot actie over te gaan, Niet benaderen via een nieuwsbrief, maar persoonlijk. 

  

Vraag: zijn er activiteiten die je in je eigen buurt jaarlijks zou willen terug zien / organiseren? 

 

Dat kunnen activiteiten zijn zoals hierboven genoemd, bijv. een gezamenlijke Nieuwjaarsborrel, een 

barbecue, rommelmarkt, maar ook een speelmiddag voor de kinderen, een wandeling in de wijk met 

opdrachten voor het hele gezin, een sportmiddag in en bij de sportkooi, enz. enz.   

 

Vraag: Hoe organiseren we dat met een beperkt budget? 

 

Zowel in de Van der Maelstedeweg als op de Steensedijk blijkt dat de deelnemers bereid zijn om te 

betalen voor datgene wat geboden wordt. Een bescheiden deelnemersbijdrage is dan vaak al 

voldoende. Deze activiteiten hoeven de wijkraad geen geld te kosten. 

 

groep 5. Doelgroep 55+ 

- Bewoners brengen in de jaarvergadering punten naar voren, maar ze krijgen de indruk dat daar 
nooit iets mee  gedaan wordt. Het bestuurslid van de wijkraad reageert hierop met de opmerking 
dat dit niet aan de wijkraad ligt, maar dat de wijkraad deze punten steeds weer opnieuw naar 
voren brengt bij B. en W. Als voorbeeld wordt genoemd de verkeersveiligheid op de Zoetevaart. 
Er wordt al jaren beloofd deze autoluw te maken, maar tot op heden is er niets gebeurd, zelfs 
geen 30 km bord. 

- De leden van deze groep willen graag een ontmoetingsplek in de wijk, zodat er activiteiten voor 
ouderen georganiseerd kunnen worden. Er wordt gedacht aan hulp bij digitale 
belastingaangiftes, wegwijs maken op de computer, wandelen en fietsen. 

- De aangekondigde parkeerkaart met een duur van 2 uur wordt te kort bevonden. 
Is een blauwe zone creëren een mogelijkheid? 

 

4. Rondvraag 
- verkeersveiligheid. De voet- en fietspaden in de Groote Kreek kruisen straten zonder 

belemmeringen om af te remmen voor fietsers en voetgangers. Met name: Het Binnenpad met  
de  Stanleystraat, Van Riebeecklaan en Columbuslaan. Voorgestelde maatregelen: slalom-
hekjes voor de fietsers plaatsen en verkeersdrempels aanleggen voor de automobilisten.  
B. en W.: wordt aan de verkeerscommissie voorgelegd. 

- verkeersveiligheid. De rotonde bij de Clingestraat/Koolstraat/Groote Kreekweg en de Van der 
Maelstedeweg is niet overzichtelijk. Fietsers en voetgangers die de Clingestraat oversteken 
kunnen het naderende verkeer uit de Van Maelstedeweg  niet zien aankomen.  
Voorstel: de rotonde af te vlakken.  

- Op het eind van de Amundsenstraat ligt een vrij smal bouwkavel voor een “watervilla” die deels 
over de kreek kan worden gebouwd. Het kavel ligt meer dan 10 jaar braak en wordt soms als 
stortplaats gebruikt. Is de aanplant van openbaar groen de oplossing?  
Wethouder Totté zal dit nader bekijken. 

- Wanneer wordt het traject van de oude spoorlijn doorgetrokken?  
B. en W.: er zit een kostenplaatje aan en niet alle grond is eigendom van de gemeente. 

- verkeersveiligheid. De oud-voorzitter van de wijkraad, Otto Vosveld, vraagt zich af of de geringe 
belangstelling voor vergaderingen van de wijkraad te maken heeft met het feit dat veel 



voorstellen vanwege het ontbreken van financiële middelen, niet doorgaan. Hij noemt als 
voorbeeld de verkeerssituatie op het kruispunt Scharnier. Verkeerslichten op de  drukke uren 
lijkt een oplossing voor de chaotische situatie.  
B. en W.: geld voor een rotonde is er op dit moment niet en er gebeuren nauwelijks ongelukken. 
Kleine aanpassingen zijn wellicht wel mogelijk. 

- De drukte op de Zoetevaart is een kwestie van bewijzering.  
Wethouder Van Damme: wordt meegenomen. 

- Verkeersveiligheid. Fietsers uit de wijk Grote Kreek die richting Grote Kreekweg willen, moeten 
drie keer een gevaarlijke weg oversteken. Is kortstondig fietsen in op het fietspad in  
tegengestelde richting de oplossing?  
Het probleem is dat men té lang op het verkeerde fietspad blijft rijden. 

- Verzoek om matrixborden aan de Groote Kreekweg te plaatsen. 
- Waterpartij in de componistenbuurt. Het gerucht gaat dat de waterpartij zou worden gedempt.  

B. en W.: is niet ’t geval. Een bewoner geeft B. en W. een compliment voor het verbeterde 
wegdek. 

- Overlast van bijen. In de Rossinistraat heeft men last van bijen. De imker aan de Steensedijk 
heeft zijn kasten al eerder verplaatst. Wethouder Van Damme: een antwoord volgt. 

- Afvalcontainers aan de voorzijde van het huis plaatsen is toegestaan, mits het op eigen terrein 
is. 

- Glasresten  in de omgeving van de glasbakken bij de Columbuslaan en het Stationsplein. 
Melding maken aan ZRD dat er glas uit de containers valt als ze geleegd worden. 

- Wordt de vijver aan de Leharstraat gedempt?  De vraag wordt meegenomen. 
 

5. Afsluiting 
De burgemeester zegt toe dat de gestelde vragen zo spoedig mogelijk beantwoord worden. Hij 

bedankt het bestuur van de wijkraad en alle andere wijkbewoners voor hun deelname aan de 

vergadering . 

De vergadering wordt om 9.35uu afgesloten met een drankje.  

 

KNN 

 

 

actiepunten jaarvergadering en antwoorden van de gemeente 

 

1. Kuilen opvullen op het trapveldje in de componistenwijk 
Hiervan is een servicemelding gemaakt. De kuilen worden opgevuld. 

 

 

2. glas opruimen rond de glascontainers 
Hiervan is een servicemelding gemaakt. Het glas wordt opgeruimd. Tevens is een melding 

gedaan aan de ZRD. 

 

3. Kunnen de BOA’s boetes schrijven voor het fietsen op het trottoir aan de Traverse? 
Boa’s kunnen hiervoor boetes schrijven. Het punt is onder aandacht van de BOA’s gebracht. 

 

4. Zoetevaart autoluw. Aandacht voor verwijsborden “Hulst” vanaf Kapellebrug richting 
Hulst. Auto’s via de rotondes bij Morres naar de binnenstad en niet via de Zoetevaart. 
Het verzoek wordt in de verkeerscommissie besproken. 

 

5. Oversteken van fietsers mogelijk maken aan de zuidzijde van de rotonde Van der 
Maelstedeweg- Grote Kreekweg, zodat ze niet 3x moeten oversteken om op het fietspad 
richting Wittebrug te gaan, komend vanuit de richting Groote Kreek. 
Verzoek wordt besproken in de verkeerscommissie. 

 

6. Waarom is de rotonde Van der Maelstedeweg – Grote Kreekweg zo hoog? Dit geeft 
onoverzichtelijke situaties. Kan de rotonde worden afgevlakt? 
Het verzoek wordt besproken in de verkeerscommissie. 



 

7. Wordt vijver aan de Leharstraat gedempt? 
De vijver wordt niet gedempt. 

 

8. Kan de gemeente echt niets doen aan de overlast veroorzaakt door een imker op de 
locatie achter de Steensedijk? Kan de gemeente een alternatieve locatie aanbieden? 
De imker op de locatie Steensedijk 29 voldoet op dit moment aan de bepalingen van de 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) betreffende het houden van bijen. 

Het voldoen aan deze bepalingen impliceert dat er voor de gemeente geen verdere juridische 

mogelijkheden zijn om tegen ervaren overlast op te treden. Wordt, ondanks de door de imker 

genomen maatregelen, nog steeds overlast ervaren, dan bestaat voor personen die overlast 

ervaren, de mogelijkheid om privaatrechtelijk een procedure aanhangig te maken. 

De gemeente biedt geen alternatieve locatie aan. 

 

9. Kan de gemeente het al jaren braakliggende perceel aan het einde van de 
Amundsunstraat egaliseren en beplanten? Dit perceel nodigt uit om er afval te dumpen. 
Hiervan wordt een servicemelding gemaakt. Er wordt nader bekeken wat de mogelijkheden zijn. 

 

10. Verzoek om matrixborden aan de Grote Kreekweg te plaatsen. 
Deze locatie zal in de planning van “Locaties matrixborden 2016”worden opgenomen. 

 

11. Verzoek om de fietspaden in de Grote Kreek veilig te maken door bijv. haaientanden aan 
te brengen. Het gaat om de fietspaden Binnenpad en Columbuslaan. Het is niet duidelijk 
wie er voorrang heeft, bijv. bij de kruising fietspad Binnenpad-Stanleystraat. Op de 
kruising fietspad Columbuslaan-Marco Pololaan is de voorrangssituatie door middel van 
haaientanden op het fietspad wel duidelijk aangegeven. 
Het verzoek wordt besproken in de verkeerscommissie.  

 


