
 

Bestuursvergadering van de wijkraad Hulst-Zuid 
datum 9 juni 2016  
aanwezig: Maggie de Kock, Otto Vosveld, Kees de Kooning  
afwezig m/k: Marlies Burm  
 
1. Opening  
De secretaris/penningmeester opent de vergadering met een bijzonder welkom aan dhr. Otto Vosveld, 
oud-voorzitter van de wijkraad. De voorzitter wijst op de onderbezetting in het bestuur en langdurige 
afwezigheid van Marlies Burm wegens ziekte. Otto Vosveld is bereid als aspirant-bestuurslid aan de 
vergadering deel te nemen. In de volgende vergadering – donderdag 8 september – zal besloten 
worden of hij definitief tot het bestuur zal toetreden. Ook de taakverdeling binnen het bestuur zal dan 
op de agenda staan.  
 
2. Notulen  
De notulen van de vergadering d.d. 12-05-2016 worden onveranderd vastgesteld.  
 
3. Ingekomen stukken  
 

- Het maandblad “Werkplaats 21” van de Kon. Ned. Heidemy zal binnen het bestuur rondgaan. 
Daarna wordt besloten of het blad al dan niet wordt afgezegd;  

- De Koolstraat is voor lange tijd afgesloten voor alle verkeer. De bushaltes aan de Van der 
Maelstedeweg zijn voor die periode opgeheven. Voor de bewoners van de Groote Kreek is de 
dichtstbijzijnde bushalte nu bij de Hondagarage. Is er overleg geweest tussen de gemeente en 
de busmaatschappij over tijdelijke omleiding via de Grote Kreekweg met behoud van de 
bushaltes op de Van der Maelstedeweg?  

- Rekening ontvangen van Soldesign voor het onderhouden van de website voor 2016 is 
akkoord;  

- Uit de mail van de gemeente blijkt dat er in het Clingebos niet gekampeerd mag worden. De 
Regionale Uitvoerings- Dienst (RUD) ziet er voor de gemeente op toe en kan handhavend 
optreden. De gesignaleerde tent is overigens verdwenen.  

- Uit de wijk is een verzoek gekomen een matrixbord te plaatsen op de Zoetevaart. De wijkraad 
heeft de gemeente gevraagd dit verzoek bij voorrang uit te voeren.  

- Een artikel over “afspraken landbouwverkeer in de Waterstraat” is medio mei in het 
advertentieblad geplaatst.  

 
4. Verzoek afvalbakken plaatsen  
De wijkraad steunt het verzoek van hondenbezitters meer afvalbakken in de wijk te plaatsen.  
 
5. Nieuwsbrieven?  
Op de website van de wijkraad wordt enkele keren verwezen naar de nieuwsbrief. Het bestuur heeft 
echter besloten geen nieuwsbrieven meer op te stellen, omdat alle vergaderingen openbaar zijn en de 
notulen integraal op de website worden geplaatst.  
De verwijzingen naar de nieuwsbrief moeten op de website worden geschrapt of er moet een andere 
inhoud aan de nieuwsbrief worden gegeven. Agendapunt voor de volgende vergadering.  
 

- Otto wil niet dat zijn foto’s bij plaatsing op de website worden afgesneden.  
 
 
 



 
6. Sportkooi  
 
Rond en in de sportkooi is het rustiger geworden. Na 22.00 uur mag er niemand meer in de sportkooi 
zijn. Maggie, die toezicht op de sportkooi houdt, zal Otto informeren alles ze overlast constateert.  
 

- Op 31-12-2017 loopt het contract met de gemeente over de sportkooi af. Dit onderwerp tijdig op 
de agenda v.d. wijkraad zetten.  

 
7. Verzoek kleine speeltuin aan te leggen  
Bewoners uit de Wittebrug willen een kleine speeltuin in de wijk. Het bestuur van de wijkraad vraagt 
bewoners zelf actie te ondernemen.  
Het huidige gemeentelijke beleid houdt in dat er wordt ingezet op “natuurlijk spelen”. Nieuw aan te 
leggen speeltuinen in nieuwbouwwijken zullen een dergelijke inrichting krijgen. In bestaande 
speeltuintjes vindt geen vernieuwing van speeltoestellen meer plaats als ze onherstelbaar en onveilig 
zijn geworden. Er vinden wel, indien nodig, herstelwerkzaamheden plaats, zodat de bestaande 
speeltuintjes zo lang mogelijk in gebruik kunnen blijven. In overleg met de betreffende dorps- of 
wijkraad kan het voorkomen dat speeltoestellen in kleine speeltuintjes, waarvan niet of nauwelijks 
gebruik wordt gemaakt, worden geplaatst in speeltuintjes in de buurt waarvan wel gebruik wordt 
gemaakt.  
 

- Aan de Grote Kreekweg wordt door de gemeente een speelweide ingericht.  
 
8. Werving nieuwe bestuursleden  
Het bestuur is voornemens bewoners uit de wijk persoonlijk te benaderen om toe te treden tot het 
bestuur van de wijkraad. De wijken Wittebrug en componistenbuurt zijn niet vertegenwoordigd.  
 
9. Rondvraag  
 

- De wijkagent krijgt de notulen van de wijkraadvergaderingen;  
- Is er een Facebookpagina van onze wijkraad?  
- Subsidieaanvraag voor 2017 in juli aanvragen bij de gemeente;  
- Is er noodzaak de “verordening Dorps- en Wijkraden gemeente Hulst” te herzien?  

 
10. Sluiting  
De vergadering wordt 21.30 uur besloten.  
De volgende vergadering is op donderdag 8 september 2016, aanvang 19.30 uur in Hotel Hulst aan de 

Van der Maelstedeweg in Hulst. 


