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Notulen van de openbare vergadering dd. dinsdag 4 april 2017. 
 
Tijd   : dinsdag 4 april 2017, aanvang 19.30 uur. 
Locatie  : Hotel Hulst, v.d. Maelstedeweg, Hulst. 
 
Aanwezig : Marlies Burm (voorzitter), Otto Vosveld (Secretaris), Kees de Kooning (vice-  

  voorzitter/penningmeester), Ina Kanse, Karel de Bruijn, Eugene Verstraeten,               
Jeroen Stolk en Christan Labee (notuliste). 

 
Afwezig (m.k.) : Nadya Gromyko en Marc van Mol. 
 
Eén wijkbewoner :  Marcel van Essen. 
 

 
 
 

1. Opening en mededelingen.                                                       (Marlies) 
Marlies heet Jeroen Stolk welkom, die als nieuw lid voor het eerst de 
wijkraadvergadering bijwoont.  

 
2. Ingekomen en uitgegane stukken.                                             (Otto) 

   De lijst met ingekomen en uitgegane stukken wordt doorgenomen. 

• Het schrijven van Jolanda van Driel stuk ( lastige kronkeling in fietspad aan de 
Koolstraat) is doorgestuurd naar wijkraad Langs de Linie, omdat de bedoelde 
locatie op het “werkterrein” van die wijkraad ligt.. 

• Klacht dhr. De Bakker heeft op 3-4-‘17 weer een brief gestuurd m.b.t. overlast 
bij de sportkooi. Otto heeft de klacht beantwoord. De wijkraad vraagt zich af 
wanneer we spreken van “overlast”? Is er om 19.30u. al sprake van overlast? 
Dan kan je nog niet spreken van  geluidsoverlast .  Als het veiligheidsgevoel 
wordt aangetast door gevoel van intimidatie, kunnen we dit wél aangeven. 
Gaat het alleen om dhr. De Bakker of over meer omwonenden ? Vanuit 
Stanleystraat 12 en 17 zijn er ook klachten gekomen. 
Het gaat over een openbaar veiligheidsprobleem. De gemeente heeft 
aangegeven over de problemen rond de sportkooi met de wijkraad te willen 
praten. Eugene heeft contact opgenomen met de gemeente, met de vraag 
wanneer dat gesprek plaats kan vinden. Dat zal gebeuren als daarover een 
afspraak gemaakt kan worden met Ingrid van Dessel van de Politie, om er ook 
bij te zijn. 
 
Otto heeft op 4-4-’17 met een aantal jongeren (18-23 jaar) gesproken, die met 
5 auto’s bij de sportkooi aanwezig waren.  
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De toen aanwezige jongeren zijn zelf met het idee gekomen om het hele 
gebied rond de sportkooi om 22.00u te sluiten. De wijkraad vindt dat een goed 
idee. Rose Mandungo zal bij de hele gang van zaken rond de overlast 
betrokken worden.  
 
Karel gaat een tweede gesprek voeren met dhr. De Bakker.  
Kees geeft aan dat we nu het probleem willen oplossen. Dat is onze rol niet. 
Hierin kunnen we ook doorverwijzen naar Rose en Buurtbemiddeling. 

 
3. Notulen vergadering dd. 9 maart 2017 (reeds toegezonden)    (Marlies) 

Geen opmerkingen. 
 
 

4. Actielijst.                                                                            (Marlies) 
De kaartmiddag wordt in september opnieuw opgepakt. 
Jeroen meldt dat hij misschien nog een paar nieuwe leden weet. Ze komen hopelijk 
bij de volgende vergadering. Ook Christan heeft  een nieuw lid op het oog, die ook 
hopelijk op de volgende vergadering aanwezig zal zijn. 

 
5. Evaluatie + notulen Jaarvergadering.                                (Marlies + allen) 

 
Otto:  “Mede dankzij een prima publiciteit (hulde aan onze p.r.-man Eugene)  en een 
aantrekkelijk thema, hadden we een stampvolle zaal.  
Jammer, dat onze presentatie niet uit de verf kwam, doordat de foto’s niet tegelijk met 
de bijhorende gesproken tekst van Marlies getoond werden. De gezamenlijke wijk- en 
dorpsraden hebben een beamer, die we hadden kunnen gebruiken.. Deze staat in 
Kloosterzande. Voortaan moeten we alles eerst uitproberen of het werkt. 
Het verhaal over Buurtbemiddeling was een goede presentatie. 
We moeten wat minder braaf zijn naar het college. De Zoetevaart staat al 16 jaar op 
de rol er is nog steeds niets veranderd. Het College moet weten dat we niet alles 
goed vinden gaan. Er worden regelmatig door onze wijkraad adviezen gegeven en 
vragen gesteld, waar geen antwoord op komt. Dat soort zaken is voor de wijkraad 
vaak frustrerend. Zo wordt de wijkraad niet ingelicht als er nieuwe 
bestemmingsplannen komen in Hulst-Zuid, of wijzigingen daarin.”  

            
            Ina geeft aan dat de wijkraad nu veel meer bereikt dan vroeger. 

 
Marlies: Wil een nabespreking over de jaarvergadering met wethouder Van Damme.  
 
Kees:  “Ik las met vreugde dat er 68 buurtbewoners aanwezig waren. De notulen 
zagen er goed uit.  Er zijn zaken gedaan”. 
 
Karel: “Het viel mij ook op dat er door het College geen antwoorden werden gegeven 
op sommige vragen uit de zaal.”   
 
Eugene:  “Op overlast van de jongeren is niet ingegaan door de wijkbewoners.  
Over eventuele overlast bij de skatebaan in het Park horen we niets.”  
 
Christan: “Er bestond bij de aanwezigen onduidelijkheid m.b.t. de verschillende 
locaties in de wijk bijvoorbeeld waar de speelkooi ligt. Wellicht moeten we een 
volgende keer zorgen voor een overzichtskaart aan of op de muur.” 
 
Wijkbewoner Marcel van Essen: “Ik vond het een goede vergadering. Het was druk. 
Achterin was het moeilijk te verstaan. De gezamenlijke wijkraden hebben een 
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microfoon, die een volgende keer gebruikt kan worden. Ik vind dat wethouder Van 
Damme geen of te weinig antwoorden gaf op vragen die gesteld werden. 
Ze praat veel, maar zegt weinig. Een ander Collegelid krijgt of neemt de kans niet.”.  
 
Marlies: gaat hierover nog overleg plegen.” Wethouder Van Damme is ons 
wijkaanspreekpunt. Ik wil overleg over de vraag wie voortaan in onze jaarvergadering 
vragen beantwoordt. Het verhaal van de Burgemeester was niet sterk. 
De nabespreking is heel belangrijk. De notulen gaan ook naar de gemeente. 
Antwoorden zijn dan later terug te vinden in de Nieuwsbrief. Notulen gaan op de 
website. De Nieuwsbrief gaat op Facebook én op de website. Voortaan moeten we 
aan de bezoekers van de Jaarvergadering vragen of ze vooral hun email-adres 
duidelijker op de presentielijst willen vermelden, zodat we de Nieuwsbrief aan hen 
kunnen toesturen”   

 
6. Grote Kuis-dag in Componistenbuurt.                                (Christan/Otto) 

De begroting is naar de gemeente gestuurd. Aan Woonstichting Hulst (Jurgen Pyke) 
vragen we om een financiële bijdrage. Aan de gemeente is gevraagd om een bijdrage 
uit het Stimuleringsfonds.  
De Commissie voor de grote Kuisdag gaat bestaan uit : Jeroen, Christan en Karel.  
Het gebruik van een tent van Scouting is geen probleem. Bennie van Gassen van 
Scouting Het Jagertje uit Hulst heeft aan Karel meegedeeld dat de huur van een tent 
€ 80,-kost , een springkussen is €80,- huur van de Foodcar bij Hulst voor Elkaar  
kost € 25,- per dag. 

 
7. Sportdag in de sportkooi.                                                    (Otto) 

Ook hiervoor is een verzoek om een bijdrage uit het Stimuleringsfonds aan de 
gemeente gezonden. De organisatie is rond. De datum wordt waarschijnlijk 27 mei. 
Door HVV’24 (damesafdeling en jeugdafdeling) is medewerking toegezegd, evenals 
door Hulst voor Elkaar (Marc de Haas). Ook Jongerenwerkster Rose Mandungu zal 
gevraagd worden om mee te werken, opdat ze ook die dag met veel jongeren contact 
kan maken.  
Als de gemeente “nee” zegt  tegen de subsidie-aanvraag gaat de sportdag in en rond 
sportkooi waarschijnlijk niet door. De wijkraad heeft zelf geen inkomsten.  
Otto neemt deze week contact op met de gemeente en vraagt wanneer we antwoord 
kunnen verwachten. Jordy (jongere en gebruiker van de sportkooi) heeft zich gemeld 
met de mededeling dat hij de afspraak m.b.t. de vergadering op 9 maart vergeten 
was. Hij wil zijn ideeën wel graag alsnog toelichten. Otto gaat zaterdag 9 april a.s. in 
gesprek met hem. 

 
8. Een kunstwerk in Groote Kreek.                                          (Karel) 

Karel is met de wethouders Van Driessche, Van Damme en Hageman naar 
Vogelwaarde geweest om een kunstwerk (in wording) te bekijken, dat, volgens 
plannen, in het parkje de buurt van de sportkooi in Groote Kreek geplaatst zou 
kunnen worden. Het gaat om 45 meter kunstwerk. Aan onze wijkraad wordt gevraagd 
of we achter dat idee zouden kunnen staan.  
Onze wijkraad is unaniem van mening, dat als het betrokken kunstwerk in onze wijk 
geplaatst zou worden, dat een verrijking voor de omgeving zou zijn. Wij adviseren 
daarbij, het kunstwerk van verlichting te voorzien. We zullen dat aan de gemeente 
kenbaar maken. 
Het is een geheel van losse elementen. Elk stuk heeft een aparte partituur.  
Het is spraakmakend !  Het is vandalismebestendig.  
De kosten (€ 15.000,-) worden door de gemeente Hulst betaald. 
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9. Een of meer spandoeken ?                                                  (Otto) 
M.b.t. spandoeken voor de wijkraad laat Marcel van Essen een ontwerp maken 
gemaakt door een bevriend ontwerper. Er komen wat ideeën over het ontwerp naar 
voren, die Marcel meeneemt . De wijkraad krijgt de ideeën rond een ontwerp 
voorgelegd, alvorens besloten wordt hoe het definitief gaat worden. Er worden twee 
spandoeken besteld.  
Otto informeert bij Druwa naar de kosten en naar een mogelijke sponsoring.  

  
10. Inspraak wijkbewoners.                                                        (Marlies) 

Marcel van Essen. Was een beetje pissig om het antwoord van de gemeente. Hij 
heeft de 23ste ’s avonds nog een mail gestuurd ( namens zichzelf) naar de gemeente 
om zijn gal te spugen. Er zijn twee voorstellen gedaan voor de hondenpoep. Die zijn 
afgewezen. “De BOA kan worden ingeschakeld “.  
Hij heeft bericht gekregen, dat op 16 mei de omheining rond de vijver gemaakt wordt..   

 
11. Rondvraag.                                                                          (Marlies) 

Jeroen: “Facebook moet publiek zijn, in beheer van de wijkraad.” Jeroen en Christan 
pakken dit op. Ze maken eerst een blanco voorstel. Dat wordt ter goedkeuring 
gepresenteerd aan de andere leden.  

                       De brug in de Componistenwijk is gerepareerd. Dat is slecht uitgevoerd.                 
Jeroen zegt toe er een foto van te zullen maken.              

 
Karel: Weet Otto iets over de verharding van de voetbalkooi in de Componistenwijk ? 

Nee, er is nog geen antwoord. Karel is naar de speeltuin in de Witte Brug 
geweest. Het is waardeloos. Hij vraagt zich af of dat € 2500,- heeft gekost. De 
keuze is gemaakt door de wijkbewoners.  

 Het is echter niet duidelijk wat het gekost heeft. Het duurt heel erg lang voor 
informatie over het geld komt. We moeten voortaan een offerte van de 
aankoop vragen.  

 
Kees:  Aanstaande vrijdag gaan we eten. Kees stelt voor dat we één rekening maken 

en de kosten daarna per persoon wordt verrekend. Dat wordt overgemaakt 
aan de wijkraad. 

 
12. Sluiting openbare vergadering.                                            (Marlies)  

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering dd. 2 mei 2017. 
 
De voorzitter,                                                           De secretaris, 
 
 
 
Marlies Burm.                                                            Otto Vosveld.    
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Besloten vergadering dd. 4 april 2017. 
 
Agenda :   
 
a) Terugblik op 1e halfjaar in de nieuwe samenstelling van ons bestuur. 
 
Kees: Kees wil vóór de zomervakantie afscheid nemen van de raad. Hij is heel weinig in 

Hulst. Hij ervaart dat hij veel mist.  
 Kees vindt dat het in 4 jaar nog nooit zo goed heeft gelopen. Met dank aan Otto. 
Ina: Vindt dat het goed loopt. Daarom geeft ze het stokje nu door aan anderen. 
Karel: Vindt dat het goed gaat.  
Eugéne: Overweegt een apart mailadres te maken voor de wijkraad.  Er komt veel mail 

binnen. Aan  het mailadres  Post-WRHZ zit de mogelijkheid voor een eigen 
mailadres. Otto zoekt dat verder uit. 

Christan: Vindt het leuk. Moet wennen aan de mail.  
Jeroen :Is blij dat hij lid is geworden. Is nog op zoek naar nieuwe leden. Hij spreekt daarbij 

een jonger publiek aan. Hij is beperkt in zijn tijd en wil het graag goed doen. Een 
balans in leeftijden tussen de leden is van belang. 

Otto :Otto is blij dat hij nog meedraait in het wijkraadbestuur . Hij heeft ervaren dat de 
meeste nieuwe mensen enthousiast hun taken hebben opgepakt. Hij vindt dat het nu 
één van de beste wijkraden is die hij heeft meegemaakt. 

Marlies:Het is een enthousiaste groep. In de taken binnen commissies zal geschoven 
moeten worden. Marlies is blij met deze groep.  

 
Nadya Gromyko en Marc van Mol zullen per 7 april 2017 Wijkraad Hulst-Zuid verlaten.  
 
b) Wie gaat in welke commissie werken ? (nieuwe taakverdeling) 
Dagelijks bestuur 
Voorzitter : Marlies 
Vice-voorzitter : Otto  
Secretaris/penningmeester : Eugéne   
 
Notuliste : Christan 
Leden Commissie Jeugd en Jongeren :           Christan en Jeroen. 
Leden Commissie ouderen :                          Marlies en Christan. 
Leden Commissie verkeer en veiligheid:          Eugéne en Jeroen. 
Leden Commissie Welzijn en Milieu :               Karel en Marlies. 
Leden Commissie Beheer Sportkooi :              Karel en Otto. 
 
Otto kan in zijn nieuwe functie (vice-voorzitter) binnen de wijkraad werkzaam zijn waar dat 
nodig is.  
Bij nieuwe leden wordt de taakverdeling steeds opnieuw aan de orde gesteld.  
De nieuwe taakverdeling start op 1 mei 2017.  
 
c) Rondvraag en sluiting. 
 
De volgende openbare vergadering van Wijkraad Hulst-Zuid  is op dinsdag 2 mei 2017, om 
19.30u in Hotel Hulst. 
Eugéne en Ina geven aan, dan verhinderd te zijn. 
 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit voorzitter Marlies de vergadering. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vastgesteld en geparafeerd :  voorzitter,                                                 secretaris, 
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