WIJKRAAD HULST-ZUID
Notulen van de vergadering dd. 8 september 2016.
Locatie: Hotel Hulst.
Aanwezig: Marlies Burm, Kees de Kooning, Nadya Gromyko, Marc van Mol, Karel
de Bruijn en Otto Vosveld.
Afwezig (m.k.): Maggie de Cock en Ina Kanse.
Opening.
Waarnemend voorzitter Kees de Kooning opent de vergadering en heet op de
eerste plaats Marlies Burm welkom, die na haar ziekte de vergadering weer
bijwoont.
Verder heet hij ook degenen welkom die voor het eerst de vergadering bijwonen en
zich bereid hebben verklaard bestuurslid van de wijkraad te worden.
* Notulen vorige vergadering.
Zonder op- of aanmerkingen worden de notulen van de vergadering dd. 9 juni 2016
goedgekeurd.
 Bushaltes.
De vergadering vraagt zich af, waarom de bushaltes op b.v. de v.d. Maelstedeweg
(tijdelijk) opgeheven zijn. Bussen zouden toch over de Groote Kreekweg kunnen
rijden i.p.v. de nu gemaakte route?
 Nieuwsbrief en Facebook.
Om de contacten met wijkbewoners te verbeteren wordt besloten het verzenden van
Nieuwsbrieven (naar abonnees) weer in te voeren. Otto Vosveld zal zich hiermee
belasten, i.s.m. Ronald Solcer. Otto gaat ook notuleren.
Nadya Gromyko gaat proberen de site van de wijkraad op Facebook weer “tot
leven” te krijgen. Zij zal daarbij ook een nieuw ontwerp van een briefhoofd
betrekken.

In de Nieuwsbrief en op facebook zullen de notulen in verkorte versie worden
opgenomen. Otto stuurt die (na goedkeuring door de voorzitter) door naar Ronald
en Nadya.

* Sportkooi.
Het contract met de gemeente Hulst m.b.t. de sportkooi loopt op 31 december
2017 af. Besloten wordt om zich de komende maanden te bezinnen over een
eventuele verlenging van dat contract of het eventueel opheffen ervan.
 Onderhoud wegen en onkruid.
Er zijn klachten binnengekomen over slecht onderhoud van wegen in HulstZuid en veel voorkomend onkruid in de wijk. Hierover zal via e-mail (ov) met
de gemeente contact opgenomen worden.
 Stimuleringsbudget ( 2500,-) van de gemeente.
De secretaris zal het gemeentebestuur zo snel mogelijk schriftelijk laten weten
dat onze wijkraad hiervoor belangstelling heeft. In samenwerking met
bewoners uit de wijk Wittebrug willen we proberen te komen tot een eenvoudig
speelveldje voor de jongste jeugd. Met een afvaardiging van de bewoners zal
gesproken worden, teneinde te bezien wat in deze de financiële inbreng van
die wijk kan zijn. Daarmee kan aan de gemeente getoond worden wat de
betrokkenheid van de bewoners is.
 Wijzigingen in de gemeentegids.
De secretaris zal t.b.v. de vermelding in de gemeentegids 2017 zo snel
mogelijk de gewenste wijzigingen doorgeven aan de gemeente.
 Vergadering wijkraden stad Hulst.
Deze zal gehouden worden op dinsdag 27 september. Er zal geprobeerd
worden om met zoveel mogelijk bestuursleden naar die vergadering toe te
gaan. Locatie en aanvangstijd worden nog bekendgemaakt.
 Jaarvergadering 2016.
Er zal geprobeerd worden de jaarvergadering op maandag 31 oktober te laten
plaatsvinden. Over deze datum en over de locatie zal door de voorzitter (MB)
nog nader met wethouder mevr. Van Damme overlegd worden. Er zijn
plannen om op dezelfde avond de nieuwe inwoners uit te nodigen en ook om,
i.s.m. het Rode Kruis en de EHBO, te komen tot een feestelijke ingebruikname
van een AED-installatie in de wijk Groote Kreek. Beide verenigingen is
gevraagd tevens informatie over hun (mogelijke) activiteiten in onze wijk te
vertellen. Een en ander wordt nog nader uitgewerkt.

 Wijziging bestuurssamenstelling en nieuwe taakverdeling.
De voorzitter zegt blij te zijn met het aantal nieuwe mensen die vanavond voor
het eerst mee-vergaderen in onze wijkraad.
Hij vraagt Otto dit agendapunt verder af te handelen, daar hij degene is
geweest die de nieuwe mensen heeft aangeworven.
Na enige discussie komt de vergadering tot de volgende taakverdeling:
Voorzitter blijft Marlies Burm, secretaris wordt Otto Vosveld en
penningmeester/vice-voorzitter wordt Kees de Kooning.
De andere leden zijn: Maggie de Cock, Ina Kanse, Nadya Gromyko
en Marc van Mol.
Op zijn verzoek en met instemming van de vergadering wordt Karel de
Bruijn benoemd tot “Deskundig medewerker”. Hij zal niet alle
vergaderingen bijwonen, maar zich wel projectmatig voor de wijkraad
inzetten.
De nieuwe bestuursleden hebben onderling nog een aantal taken verdeeld,
die ze dan in aparte commissies gaan voorbereiden en uitvoeren. Omdat twee
mensen niet aanwezig zijn zal daarop in de volgende vergadering
teruggekomen worden.
 Volgende bestuursvergadering.
De volgende openbare bestuursvergadering zal gehouden worden op
donderdag 13 oktober 2016, weer in Hotel Hulst.
--------------------------------------------------------------------------------------------Aldus goedgekeurd in de openbare bestuursvergadering van
Wijkraad Hulst-Zuid, dd. 13 oktober 2016.
De voorzitter:
De secretaris :

Marlies Burm.

Otto Vosveld.

