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Wijkraad teleurgesteld over de samenwerking met de Gemeente  
 
Omdat Wijkraad Hulst-Zuid in de maanden juli en augustus vanwege de 
vakantieperiode niet vergadert heeft men in de juni-vergadering het voorbije 
seizoen geëvalueerd. Het werd een evaluatie, waarbij o.a. kritisch werd 
gekeken naar de “samenwerking” met de gemeente. 
 
De Gemeente heeft richtlijnen opgesteld, waarin duidelijk uiteen wordt gezet wat de 
taak van een wijkraad is en ook hoe de samenwerking tussen Gemeente en wijkraad 
dient te verlopen. 
Wijkraad Hulst-Zuid concludeerde, dat het niet goed mogelijk is om volgens die 
richtlijnen te functioneren. 
Zo wordt de wijkraad niet vroegtijdig betrokken bij plannen die de Gemeente voor 
Hulst-Zuid heeft en als de wijkraad, na vele jaren aandringen, uitgenodigd wordt om 
over lopende problemen in de wijk te komen praten, worden er door de gemeente 
slechts vage beloften gedaan. 
Een voorbeeld daarvan is de belofte van de Gemeente om de gevaarlijke 
verkeerssituatie in Zoetevaart aan te pakken, iets waarop Wijkraad Hulst-Zuid al lang  
aandringt. 
Die belofte werd tijdens een bijeenkomst in het Stadhuis verduidelijkt met diverse 
tekeningen, waaruit bleek wat men van plan was. Zo zou het weggedeelte voor 
auto’s verbreed worden, door gedeelten van parkeervakken en trottoirs weg te halen, 
waardoor ook fietsers veiliger over Zoetevaart zouden kunnen rijden. 
Dat gesprek is al lang geleden gevoerd, maar het is nog steeds niet duidelijk 
wanneer met die aanpak begonnen gaat worden.  
 
Ook de erg gevaarlijke verkeerssituatie rond de Stationsweg (“De Knossel”) en het 
kruispunt v.d. Maelstedeweg/Stationsweg wordt door de wijkraad al heel lang onder 
de aandacht van het gemeentebestuur gebracht, tot nu toe echter zonder resultaat. 
Steeds komt het antwoord dat er “nu” geen geld voor is, maar dat het wel de 
aandacht van de Gemeente heeft. 
Verder liggen er nog een aantal vragen van de wijkraad in het Stadhuis, waar nog 
geen antwoord op gekregen is. 
 
 



 
De wijkraadleden vinden het moeilijk om op deze moeilijke manier samen te werken 
met de gemeente en als vrijwilligers te blijven functioneren in de wijkraad. 
Men heeft soms het gevoel, dat de wijkraad door het Gemeentebestuur niet serieus 
genomen wordt. 
Ze gaven aan, zo langzamerhand de nodige motivatie om door te gaan te gaan, te 
verliezen. 
Het bemoeilijkt ook de contacten met mede-wijkbewoners, die nu de wijkraad zien als 
een klachtencentrum. Zij ervaren dan, dat klagen bij de wijkraad “ook geen zin heeft”. 
 
Dit alles maakt het erg lastig, om nieuwe leden voor de wijkraad te vinden. Dat is wel 
hard nodig, omdat bijvoorbeeld voorzitter Marlies Burm heeft aangekondigd dat zij na 
10 jaar lidmaatschap er mee wil stoppen. Omdat er nog niet direct een opvolger 
gevonden werd, heeft zij haar afscheid uitgesteld tot 1 januari 2019. 
 
Alles bij elkaar hoopt men dat het Gemeentebestuur op een meer aanvaardbare 
wijze met Wijkraad Hulst-Zuid gaat samenwerken, waarmee vooral de 
leefbaarheid in Hulst-Zuid erg gediend zou zijn en de leden van de wijkraad 
meer gemotiveerd hun werk kunnen blijven doen………   
 
Voorzitter Marlies Burm heeft de teleurstelling van de wijkraad over de samenwerking 
via een brief aan de gemeente doorgegeven. 
In de maand juli is een gesprek met Burgemeester Mulder gepland. 
 
 
 
 
 
Wijkraad Hulst-Zuid vergadert niet in vakantiemaanden. 
 
I.v.m. de komende zomervakantie zal Wijkraad Hulst-Zuid niet vergaderen in de 
maanden juli en augustus. 
De eerstkomende vergadering vindt in september plaats, in Hotel Hulst, aan de v.d. 
Maelstedeweg. 
Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en eindigen (meestal) rond 22.00 uur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bewoners Steensedijk willen maatregelen m.b.t. het drukke verkeer 
 

 
 
Een bewoner van de Steensedijk, heeft, mede namens andere bewoners bij de 
wijkraad aandacht gevraagd voor de steeds meer toenemende overlast die men daar 
heeft van het verkeer. 
Dat verkeer is veel intensiever geworden na de opening van de nieuwe Action. 
De straat is eigenlijk te smal voor dat drukke verkeer. 
De vraagsteller ziet een oplossing in het aanleggen van een ontsluitingsweg voor de 
bewoners. 
De Wijkraad heeft geantwoord, dat dit een probleem is dat de mogelijkheden voor de 
wijkraad te boven gaat. 
De wijkraad adviseert om, samen met meerdere Steensedijk-bewoners, in deze de 
gemeente te benaderen en daar deze dringende vraag neer te leggen. 
                                  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 
 
 
Contact met Wijkraad Hulst-Zuid ??? 
 
E-mail : marburm@zeelandnet.nl 
 
Website : www.wijkraad-hulst-zuid.nl 
 
Facebook : Info Wijkraad Hulst-Zuid 
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