Wijkraad Hulst-Zuid
Notulen van de openbare vergadering op 17-02-2015
locatie: Praktijkschool, Fred.Hendrikstraat, Hulst
notulen: Kees de Kooning
aanwezig: Marlies Burm, Ina Kanse, Kees de Kooning en 8 wijkbewoners.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk woord van welkom aan de wijkbewoners.
2. Mededelingen
- De voorzitter stelt dat ze het absoluut niet eens is met een artikel in dagblad De Stem waarin
geklaagd wordt over de slechte contacten tussen de dorps- en wijkraden en de gemeente.
- De vergaderlocatie wordt vanaf april/mei wellicht hotel l’aubergerie. Vanuit de vergadering wordt
opgemerkt dat Tragelzorg in het verleden vergaderruimte heeft aangeboden.
3. Notulen
- De notulen van de bestuursvergadering op 15 januari 2015 worden onveranderd vastgesteld.
- Eén van de wijkbewoners zou de notulen opgenomen willen zien op de website van de wijkraad.
Het bestuur stelt dat alle bespreekpunten verkort in de maandelijkse nieuwsbrief worden
opgenomen. Het verzoek wordt door het bestuur in overweging genomen.
- Naar aanleiding van de notulen worden de volgende punten besproken:
- De zoektocht naar nieuwe bestuursleden voor de wijkraad heeft tot nu toe nog geen resultaat
opgeleverd. Bij Mevr. Van Damme, de wethouder die de contacten met onze wijkraad in haar
portefeuille heeft, zal navraag worden gedaan.
- De lijst waarop staat waar en wanneer matrixborden worden geplaatst voor snelheidsmetingen
is aangepast. De borden wordt steeds één week geplaatst.
- De gemeente heeft met betrekking tot de groenvoorziening 150 prioriteiten.
4.Inspraak bewoners
- Verzoek om snelheidscontroles uit te voeren op de Van der Maelstedeweg;
- Er ligt de laatste tijd minder zwerfvuil in de bermen. Gemeentewerken ruimt wellicht sneller de
rommel op.
- Klacht over glasscherven rond de afvalcontainers op het Stationsplein. De gemeente is
verantwoordelijk. De situatie rond de afvalcontainers in de Groote Kreek is sterk verbeterd.
- Verzoek om de kreek aan de Clingeweg schoon te maken en de wilgen te knotten Het gaat
hier om particulier eigendom.
-5. Ingekomen en uitgaande stukken
- Traverse-probleem: Vanwege de geringe breedte van het pad is het een probleem om een
scheiding tussen voetgangers en fietsers aan te brengen. Handhaven is het probleem. Het bord
“Inrit” is alleen van toepassing op de erfdienstbaarheid van een van de bewoners langs de
Traverse en niet voor fietsers. Is een bord plaatsen “fietsers afstappen” een idee?
- Op 24 februari is er een regionale informatiebijeenkomst over het openbaar vervoer.
Problemen in de voorlopige dienstregeling zijn de busverbinding Kloosterzande-Hulst en minder
ritten op de verbinding met Breda. Buurtbussen geven niet altijd de oplossing.
- Klus- en kuisdagen. Gevraagd wordt om ideeën en die bij medebewoners uit te dragen voor
het verbeteren van onze woonomgeving. Nader berichtgeving volgt.

6. Financiën De rekening van de Wijkraad Hulst-Zuid wordt – vanwege lagere bankkosten,
overbracht naar de Regiobank. De gemeentelijke subsidie is voor dit jaar 839,90.
7. Verkeersveiligheid in de Waterstraat Naar aanleiding van de enquête die onze wijkraad
heeft afgenomen is er overleg gaande tussen de gemeente en het waterschap. Het waterschap
wil tot afsluiting overgaan, terwijl de gemeente het advies van de wijkraad volgt om niet af te
sluiten.
- Op 11 maart is er een provinciale bijeenkomst met als onderwerp “Zeeland op weg naar
duurzame energie”. Belangstellenden kunnen zich melden bij de voorzitter, Marlies Burm.
- De dorpsraad van Graauw wil een project starten “veilig wonen”. Belangstellenden kunnen
zich aanmelden bij de voorzitter van de wijkraad.
8. Parkeren bij de Willibrordusschool. Bewoners zijn tevreden met de nieuwe maatregel
doordat langparkeerders naar elders zijn vertrokken.
9. Project verbeteren van de betrokkenheid van bewoners.
- De Van Maelstedeweg e.o. heeft met succes bijeenkomsten voor buurtbewoners
georganiseerd.
Ideeën: maandelijkse vrijdagmiddag borrel in ’n openbare gelegenheid; straatbarbecue
organiseren; mantelzorgbijeenkomsten opzetten. Bewoners wordt gevraagd ideeën aan te
dragen. De voorzitter heeft komende week overleg met “Hulst voor elkaar” om na te gaan welke
mogelijkheden er zijn en welke initiatieven hier al aanwezig zijn.
10. Bijeenkomst over de aanpak en mogelijkheden om kantines/buurthuizen e.d. binnen
de gemeente te optimaliseren.
De gezamenlijke dorps- en wijkraden willen uitleg over dit onderwerp. Als de kosten niet door de
ZVKK of de gemeente betaald worden, is de vraag of alle dorps- en wijkraden een bijdrage
willen geven om deze bijeenkomst toch te laten doorgaan.
Onze wijkraad, die niet over een buurthuis beschikt, kan zich niet in dit voorstel vinden.
11. Rondvraag
- Navraag doen bij de gemeente wanneer de bijeenkomst voor nieuwe bewoners in de
gemeente staat gepland.
12.Sluiting De voorzitter sluit om 21 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun
bijdrage aan de vergadering.

