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Een nieuw jaar, ………een vernieuwd bestuur
Tijdens een vergadering van onze wijkraad, op 13 december j.l., is overeenstemming
bereikt over een “vernieuwd bestuur per 1 januari 2018”.
Otto Vosveld beëindigt zijn lidmaatschap, na 9 jaar in Wijkraad Hulst-Zuid werkzaam
te zijn geweest. Hij stopt vanwege zijn leeftijd (79). Hij vindt dat nu jongere leden het
wel over kunnen nemen. Otto blijft wel de redactie van de Nieuwsbrief verzorgen.
Ook Jeroen Stolk keert na 1 januari niet terug. Gezondheidsproblemen zijn voor hem
de reden om de wijkraad vaarwel te zeggen.
Gelukkig kan gemeld worden dat per 1 januari 2018 een aantal nieuwe leden voor
onze wijkraad aan het werk zal gaan.
Ad D’Hondt gaat het secretariaat voor zijn rekening nemen, Lia De Letter-Beeckman
wordt de nieuwe beheerder van de facebook-pagina en Jean-Pierre Lemmens wordt
lid met “Algemene Zaken” in zijn portefeuille.
Het vernieuwde wijkraad-bestuur heeft nu 7 leden. We stellen ze hier aan u voor……
• Voorzitter/ waarnemend secretaris: Marlies Burm.
Marco Pololaan 19, Hulst.
• Secretaris: Ad D’Hondt.
Stationsweg 9, Hulst.
• Penningmeester: Eugene Verstraeten.
van Riebeecklaan 1, Hulst.
• Notuliste: Bianca Bastiaansen.
Alexander de Grotestraat 57, Hulst.
• Beheerder face-book-pagina: Lia De Letter-Beeckman.
Brahmsstraat 10, Hulst.
• Beheerder sportkooi: Karel de Bruijn.
Havenfort 10, Hulst.
• Algemene Zaken: Jean-Pierre Lemmens .
Sweelinckhof 4, Hulst
* Ronald Solcer blijft de website beheren (is geen bestuurslid).
* Otto Vosveld blijft de redactie van de Nieuwsbrief verzorgen (is geen bestuurslid).

Het vernieuwde team :

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Roetvorming in de wijk.
Bij de wijkraad zijn vragen binnengekomen over roetvorming, die o.a. geconstateerd
wordt op ramen en vensterbanken, op auto’s en op tuinmeubilair.
Wij hebben aan de gemeente gevraagd om e.e.a. te onderzoeken, omdat
ongerustheid is ontstaan m.b.t. de gezondheid van de bewoners.

Gammel bruggetje bij “het Balkon”.
Onze wijkraad heeft de gemeente gevraagd de toestand van het bruggetje bij de
Marco Pololaan (bij “Het Balkon”) te onderzoeken.
Volgens gebruikers van het bruggetje is daar een gevaarlijke situatie ontstaan
wegens een slechte staat van onderhoud.

Vergaderingen voortaan op donderdagen en om-en-om openbaar.
De vergaderingen van Wijkraad Hulst-Zuid worden voortaan weer op de 1e
donderdagavonden van de maand gehouden (i.p.v. de dinsdagavonden).
De eerstvolgende openbare vergadering is op donderdag 11 januari 2018,
om 19.30 uur in Hotel Hulst, aan de v.d. Maelstedeweg.
Er is besloten om voortaan de vergaderingen om-en-om openbaar te houden en
om-en-om besloten (zonder publiek).
Alle openbare vergaderingen, waarbij belangstellenden dus van harte welkom zijn,
worden nu gehouden in de “oneven maanden” (januari, maart, mei, september en
november). In juli en augustus wordt niet vergaderd i.v.m. de vakantieperiode.
De agenda’s voor de vergaderingen worden vooraf bekend gemaakt op de
Facebook-pagina van onze wijkraad.
Wijkbewoners die op een openbare vergadering het woord willen voeren, dienen dat
een week tevoren te melden via ons e-mailadres: post.wrhz@gmail.com , met
vermelding van het agendapunt waarover men wil praten.

Verdere info :
• Website van de wijkraad: www.wijkraad-hulst-zuid.nl;
• Gratis abonnee worden op de maandelijkse Nieuwsbrief: zie de website;
• Facebookpagina van de wijkraad: Info Wijkraad Hulst-Zuid
• Al uw post voor de wijkraad naar: post.wrhz@gmail.com !
• Kaartmiddagen: iedere donderdagmiddag in Brasserie “Oud Hulst”.

