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NOTULEN VERGADERING 12 JANUARI 2017
Aanwezig: Marlies Burm (voorzitter), Otto Vosveld (secretaris), Kees de
Kooning (penningmeester/vice-voorzitter), Nadya Gromyko, Marc van
Mol, Ina Kanse, Karel de Bruijn en Eugene Verstraeten.
Notulen: Eugene Verstraeten.
------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en mededelingen.
Marlies opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er zijn geen mededelingen.
2. Notulen van 8 december 2016 en actielijst.
Naar aanleiding van agendapunt 4 zegt Karel bereid te zijn via een huisaan-huis brief de animo bij buurtbewoners te peilen om mee te helpen
bij het opknappen van het speelveldje in de Leharstraat.

Kaartmiddag: Karel heeft van kaarters in De Lieve begrepen dat de
wekelijkse recreatieve kaartmiddagen niet veel belangstelling trekken.
Het is dus onzeker hoe dat gaat uitpakken met het plan voor een
wekelijkse kaartmiddag in Oud Hulst. Besloten wordt om gewoon op een
donderdagmiddag ter starten en kijken hoeveel mensen er op afkomen.
Karel prikt een datum. We proberen de kaartmiddag bekendheid te
geven via deweekbladen, dagbladen, Omroep Hulst, facebook en de
website.
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Maatschappelijke stage: Naar aanleiding van e-mails die Eugene heeft
gestuurd naar de acht leerlingen die tijdens de speed date
belangstelling toonden is er slechts een reactie binnen gekomen. De
betreffende leerling heeft laten weten zijn maatschappelijke stage elders
te doen. Besloten wordt de enquête onder ouderen in Hulst-Zuid
voorlopig in de ijskast te zetten. Kees oppert dat samenwerking met de
ouderenbond misschien een optie is. Hij gaat die mogelijkheid peilen.
Otto gaat in een brief aan het Reynaertcollege en de stagecoördinator
van Hulst voor Elkaar de teleurstelling uitspreken over het feit dat de
meeste leerlingen niet de moeite namen te reageren.
Plan Aldi: Nadya en Marc hebben de plannen voor een nieuwe Aldi aan
het Stationsplein bekeken, maar daar blijkt niet goed uit hoe te
toekomstige verkeerssituatie er uit gaat zien, Het plan bevat wel een
analyse van toename van verkeersstromen, maar draagt geen
oplossingen aan.
Naar aanleiding hiervan komt Ina nog terug op de situering van de
zebrapaden in de omgeving van het Stationsplein. Ze stelt voor als
wijkraad een plan daarvoor op te stellen en bij de gemeente in te dienen.
wellicht kan dat dan meegenomen worden in de verdere plannen rond de
Aldi. Marc en Nadya werken een en ander verder uit.
Verkeer Kapellebrug-Hulst: Veel verkeer dat vanuit de richting
Kapellebrug richting winkelcentrum Stationsplein moet rijdt onnodig over
de Van der Maelstedeweg en Zoetevaart en veroorzaakt daardoor
overlast en onveilig situaties. Volgens de wijkraad is dit op te lossen
door bij de afslag naar Hulst een winkelwagensymbooltje op te nemen
op de richtingborden. Bij de Absdaalseweg zou de vervanging van het
symbooltje bedrijfsterrein door zo'n zelfde winkelwagensymbooltje ook
een stuk duidelijker zijn voor bezoekers van de winkels.
Verlichting: Otto heeft van de gemeente begrepen dat er geen
gemeentelijk verlichtingsplan is en dat er dus ook geen inzicht is en
mogelijke knelpunten. Besloten wordt om hiervoor bij de uitnodiging voor
de jaarvergadering aandacht te vragen. Mogelijk komen er dan reacties
vanuit de wijkbewoners.
Overlast honden: Otto heeft met betrekking tot de overlast van honden
in de Livingstonestraat en het Binnenpad contact opgenomen met de
gemeente. De vraag is doorgestuurd naar de betreffende afdeling. Er is
nog geen antwoord.
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Speelveldje Wittebrug: De speeltoestellen zijn besteld. De gemeente
laat weten als ze binnen zijn, zodat we als wijkraad misschien een
feestelijke ingebruikname kunnen organiseren.
Visitekaartjes: De visitekaartjes die de leden van de wijkraad in
voorkomende gevallen kunnen uitdelen zijn klaar. Besloten wordt de
kaartjes ook te verspreiden onder de bezoekers van de jaarvergadering.
Daarom wordt een extra setje van 100 kaartjes bij besteld.
Buurtbemiddeling: Anja Rijlaarsdam van buurtbemiddeling is bereid
een artikeltje te schrijven voor de nieuwsbrief. Ze komt in de vergadering
van 9 februari uitleg geven.
3. Ingekomen en uitgaande stukken.
De lijst ingekomen en uitgaande stukken vormt geen aanleiding voor
verdere vragen of discussie.
Otto meldt dat het beheer van de speelkooi een agendapunt wordt voor
de volgende vergadering.
Financiën.
De kascommissie bestaande uit Ina en Eugene hebben het door Kees
gemaakte financieel overzicht 2016 gecontroleerd en in orde bevonden.
De vergadering stemt in met het financieel overzicht .
Wat verder ter tafel komt.
- Besloten wordt het jaarlijkse etentje op de agenda te zetten voor vrijdag
7 april.
- Eugene heeft van verschillende wijkbewoners vernomen dat ze graag
verlichting willen in het nieuwe parkje. Via het parkje kunnen mensen
men name sneller naar het zwembad en richting Sint Jansteen. In de
avonduren is het parkje erg donker en zijn de paden bijna niet te zien.
Otto gaat na of er nog plannen zijn voor het aanbrengen van verlichting.
- Karel vraagt aandacht voor de slechte staat van het 'voetpad' op de
Absdaalseweg vanaf Zaman richting voormalige Stadsschuur.
Rondvraag.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit Marlies de vergadering
De volgende openbare vergadering vindt plaats op donderdag 9 februari
om 19.30 uur in Hotel Hulst.
__________________________________________________________
Aldus goedgekeurd tijdens de vergadering dd. 9 februari 2017,

……………(M. Burm, voorzitter) ………….. (O. Vosveld, secretaris)

