Bestuursvergadering van de wijkraad Hulst-Zuid
datum: 11-02-2016
aanwezig: M. Burm, M. de Kock, K. de Kooning, dhr. en mevr. Buijsse
aanvang: 19.30 uur
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering met een speciaal welkom aan dhr. en mevr. Buijsse uit de Bachlaan.
2. Brief van de dhr. en mevr. Buijsse.
De fam. Buijsse heeft in een brief aan de gemeente Hulst en aan de wijkraad Hulst–Zuid bezwaar
aangetekend tegen een plan voor een logeeropvang in de groepswoningen in de Bachlaan voor inwoners
van Zeeuws-Vlaanderen met een psychiatrische problematiek.
In december is reeds voor de drie huizen de verbouwing gestart. De PAAZ in Terneuzen is gesloten en
volgens de PZC werd gesproken over de eerste opvang bij crisis in plaats van plaatsing in het psychiatrisch
ziekenhuis in Kloetinge. Er is een inspraakronde geweest met bewoners van de Bachlaan en de Zeeuwse
Gronden. Er leven nog veel vragen bij de bewoners : om welke patiënten gaat het ?; hoeveel patiënten
worden voor hoe lang opgevangen? ; is er een tijdsfasering en op welk moment worden bewoners
geïnformeerd?
Twee gezinnen zijn om deze reden reeds verhuisd.
Is de oude locatie van de thuiszorg niet veel geschikter?
De woonstichting heeft tot nu toe niets van zich laten horen.
De bewoners verwachten van de wijkraad dat ze een luisterend oor willen zijn en de gemeente willen
bevragen. Correspondentie wordt doorgestuurd.
(A)
3. Notulen
De notulen van de vergadering d.d. 07-01-2016 worden onveranderd vastgesteld.
n.a.v. de notulen:
- De verkeerscommissie heeft de wijkraad nog niet gerapporteerd over de vragen die ze heeft gesteld.
(M)
- De voorzitter heeft een kandidaat-bestuurslid meerdere keren gesproken, maar er is nog geen
toezegging;
(M)
- Tussen kerst en Nieuwjaar was er een ruzie tussen een twintigtal jongeren op het plein achter
Stanleystraat. Volgens de politie is er geen rapport opgemaakt.
4. Brief van dhr. Van Acker
Dhr. Van Acker klaagt over de glascontainers nabij de Honda-garage. Volgens hem “lekken” de container
glasscherven bij het ophalen. Ook klaagt hij over fietsen op de Traverse.
Zijn klachten zijn bij het servicemeldpunt van de gemeente bekend.
5. Financiën
- De Kamer van Koophandel heeft de wisseling van penningmeester m.i.v. 15-01-2016 ingeschreven.
- De rekening van de wijkraad is overgegaan naar de Regiobank in Hulst. De nieuwe bankpas wordt in
maart uitgegeven;
- De samenwerkende wijkraden vragen een financiële bijdrage van 10 euro per jaar. akkoord, (M)

- Het bestuur besluit m.i.v. 01-01-2016 een km-vergoeding tegen openbaar vervoertarief in te voeren.
(A)
6. Verslag de vergadering betreffende de overlast van landbouwverkeer in de wijk Groote Kreek.
Op 14 januari 2016 heeft onder leiding van de wethouder, Mevr. Van Damme, overleg plaatsgevonden
tussen de wijkraad, bewoners en belanghebbende boeren over de verkeersproblematiek in de
Stanleystraat en Marco Pololaan.
Er was over en weer begrip voor elkaars standpunten. De volgende afspraken zijn gemaakt:
- de gemeente zal onderzoek doen naar andere aansluitingen;
- de gemeente zal een bord plaatsen “ m.u.v. vergunninghouders”;
- de gemeente zal kijken om een artikel in het voorlichtingsblad te publiceren;
- in het seizoen zullen er tellingen gedaan worden.
7. Rondvraag
- Onze website werkt volgens een bewoner niet perfect; Marlies zal controle (laten) uitvoeren (M)
- In Hotel Hulst kunnen activiteiten georganiseerd worden door wijkbewoners. Alleen consumpties moeten
afgerekend worden.
- het e-mailadres van het servicemeldpunt doorgeven aan Maggy
(M)
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering af.
De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 10 maart in Hotel Hulst.
Aanvang: 19.30 uur.

