
 

Bestuursvergadering van de wijkraad Hulst-Zuid 

datum: 14-04-2016 

aanwezig: Maggie de Kock, Kees de Kooning 

afwezig m/k: Marlies Burm ( ziek)  

aanvang: 19.30 uur 

 

1. Opening  
De secretaris/penningmeester opent de vergadering en deelt mee dat de voorzitter vrijwel zeker nog enkele 

maanden afwezig zal zijn. Ze is geopereerd en maakt ’t goed. Samen met oud-bestuurslid, Ina Kanse, is hij 

op ziekenbezoek geweest en heeft namens de wijkraad bloemen aangeboden. Van harte beterschap, 

Marlies! 

 

2. Mededelingen 
-Oud-bestuurslid Ina Kanse heeft de wijkraad praktische hulp aangeboden tijdens de ziekte van de 

voorzitter. Ook Dirk de Kock heeft zich al eerder beschikbaar gesteld voor hand- en spandiensten. 

-Met slechts twee bestuursleden is de wijkraad zwaar onderbemand. 

De bestuursvergadering van 10 maart jl. is om die reden geannuleerd. 

 

3. Notulen 
De notulen van de vergadering op 11-02-2016 worden onveranderd vastgesteld. 

 

4. Ingekomen stukken 
-De gemeente heeft laten weten dat de wegfundering aan de Stationsweg en Absdaalseweg moet 

worden hersteld. Vanaf maandag 11 april vinden de werkzaamheden plaats gedurende twee weken. 

Tijdens de werkzaamheden blijft één weghelft open; dit met uitzondering van dinsdag 19 en woensdag 

20 april. Op die dagen wordt geasfalteerd. 

-De stichting Reprorecht heeft een betalingsherinnering gestuurd voor reprorechten. Telefonisch heeft 

genoemde stichting op 12-04-2016 laten weten een creditnota te sturen. 

-De Zeeuwse Gronden heeft per brief laten weten dat het besluit logeeropvang in de Bachlaan te 

realiseren in maart/april zal worden genomen. Zodra er zich is op concrete realisatie van het plan, volgt 

een nadere uitleg aan de bewoners van de Bachlaan.  

Op 14/03 is een kopie van deze brief bij de fam. Buijsse afgegeven. 

-Op 8 maart is er overleg geweest met gemeentewerken over de volgende onderwerpen: 

a. het gedeeltelijk verwijderen van bomen langs de centrale watergang in de Groote Kreek en daarna 

deels vervangen met kleinere bomen; 

b. het landschappelijk inrichten van de weide aan de Groote Kreekweg; 

c. het vervangen van de meidoornhaag langs het Binnenpad door een haag die gemakkelijker is te 

onderhouden. De haag wordt  iets verder van de erfafscheidingen geplant,  zodat onderhoud aan beide 

zijden mogelijk is. 

-Vraag: Is het plaatsen van een skatebaan op de speelweide aan de Groote Kreekweg mogelijk? 

 

5. Verslag van de bijeenkomst van samenwerkende in de stad Hulst op 212-03-2016 
De wijkraad “Langs de Linie” was niet vertegenwoordigd.  

-De wijken Den Dullaert en Langs de Linie zijn betrokken bij Happy People Buurtfeest op 15 en 22 

april. Er is een budget van 80.000 euro. Dit gezondheids-project wordt uitgevoerd in opdracht van 



de gemeente en door de centrale overheid gefinancierd. De andere wijkraden waren niet op  de 

hoogte van het project. Bewoners uit andere wijken zijn welkom. 

-Er is sprake van drugsoverlast in de binnenstad op diverse locaties en wellicht ook bij de sportkooi 

in Zuid.  

-Op jaarvergaderingen worden veel “vragen meegenomen”, maar antwoorden blijven uit. De vragen 

die in de jaarvergadering van de wijkraad Hulst-Zuid  op 26-11-2015  zijn gesteld, zijn beantwoord 

op 7 -04-2016. 

 

6. De website van de wijkraad 
De website is gecorrigeerd en aangevuld. Ronald Solcer heeft de technische uitvoering verzorgd.  

 

7. Terugkoppeling door de verkeerscommissie 
Op 7 april heeft de wijkraad een terugkoppeling van antwoorden op vragen gekregen die tijdens de 

jaarvergadering naar de verkeerscommissie zijn doorgespeeld.  Vragen en antwoorden worden op de 

website van de wijkraad gezet onder de rubriek “Berichten van de gemeente”.  

 

8. Verboden vuil te storten 
Een verzoek aan de gemeente om een bord “verboden vuil te storten” op de plaatsen waar bij herhaling 

sluikafval wordt gestort. Bijv. aan de oostzijde van de Livingstonestraat en het Clingebos. 

 

9. Kleine speeltuinen 
Het gerucht gaat dat de gemeente één grote speeltuin wil opzetten in plaats van veel kleine speeltuinen 

in de wijken. Jonge ouders met kinderen tot 4 jaar maken echter veelvuldig gebruik van de kleine 

speeltuinen. 

 

10. Overlast van landbouwverkeer 
In de vergadering van 14-01-2016 betreffende de overlast van landbouwverkeer in woonwijken sprak 

de wethouder over het plaatsen van een artikel in het voorlichtingsblad van de gemeente. In een 

agrarische regio als de onze  is wederzijds begrip tussen landbouwers en burgers van wezenlijk belang. 

 

11. Planning van de jaarvergadering 
Een nieuwe opzet van de jaarvergadering ( voorafgegaan door een bijeenkomst voor nieuwe inwoners 

van de wijk en eventueel ook een presentatie van verenigingen etc.?) vraagt nader overleg tussen 

gemeente en de wijkraad. Op korte termijn kan dit niet worden uitgevoerd. Mogelijk in de 

oktobervergadering. 

 

12. WhatsApp-buurtpreventiegroepen formeren? 
Het gemeentebestuur staat positief ten opzichte van de oprichting van deze groepen. Zij stimuleert en 

ondersteunt de oprichting van WhatsApp- groepen. De oprichting van een WhatsApp-groep is en blijft 

een burgerinitiatief. Wilt u een groep oprichten dan kunt u – voor advies en ondersteuning – contact 

opnemen met de gemeente. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website onder de rubriek 

“Berichten van de gemeente”.  

 

13. Rondvraag 
-In het gedeelte van de Waterstraat dat binnen de bebouwde kom ligt, wordt dikwijls té hard gereden. 

Het is een gevaar voor wandelaars en spelende kinderen bij de sportkooi. Mogelijk helpt het plaatsen 

van een verkeersbord “30-km-zone” bij het inrijden van de bebouwde kom.   

-Rond de sportkooi ligt de laatste tijd weer veel zwerfvuil. Er blijven ook jongeren na 22.00 uur hangen. 

Verontrustend zijn de lege flessen sterke drank.  Maggie neemt contact op met de wijkagente.  

-De volgende vergadering is op donderdag 12 mei a.s. in Hotel Hulst. Aanvang:19.30 uur. 

Wijkbewoners zijn van harte welkom!  

 

14. Sluiting 
De vergadering wordt om 20.15 uur afgesloten.  


