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Samenstelling van het bestuur  

 

Voorzitter: Marlies Burm 

Secretaris:  Kees de Kooning 

Penningmeester en vice-voorzitter Ina Kanse 

Bestuurslid: Jessica van Sikkelerus 

Bestuurslid: Ronald Solcer 

 

Bereikbaarheid  

e-mailadres:  post.wrhz@gmail.com 

postadres: secretariaat wijkraad Hulst-Zuid: Scottstraat 2, 4562BH Hulst 

website: http://www.wijkraad-hulst-zuid.nl 

 

Wijziging mailadres van de wijkraad-Hulst-Zuid. 

Door omstandigheden met het vorige mailadres is per direct een nieuw mailadres opgericht 

voor de wijkraad. 

Het nieuwe mailadres is: post.wrhz@gmail.com 

 

Doel van de wijkraad 

In de “Verordening Dorps- en Wijkraden gemeente Hulst” is o.a. vastgelegd: 

Artikel 4.1.: De dorps- en wijkraad is bevoegd bij het college van burgemeester en 

wethouders nadere informatie in te winnen over de ter advisering voorgelegde concrete 

beleidsvoornemens; 

Art.5.2.1. Het college van burgemeester en wethouders zal de dorps- en wijkraden advies 

vragen over het voornemen tot en de uitvoering  van beleidsplannen, inrichtingsplannen en 

beheersplannen die het algemeen belang van de kern specifiek betreffen; 

Art.5.4.2 : Indien het college van burgemeester en wethouders omtrent het 

beleidsvoornemen waarover advies is  uitgebracht een besluit neemt  dat afwijkt van het 

advies, wordt daarvan aan de dorps- en wijkraad onder opgave van redenen melding gemaakt. 
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Uit de bestuursvergadering van 9 januari 2014: 

1. De gemeente heeft aan BOA’s ( = Buitgewoon Opsporings-Ambtenaren) beperkte 

bevoegdheden verleend om bekeuringen op te leggen. De wijkraad staat daar positief 

tegenover. 

2. De gemeente wil matrixborden plaatsen in de Mozart- en Livingstonestraat. De 

wijkraad geeft de voorkeur aan plaatsing in de Koolstraat in plaats van de 

Livingstonestraat. 

3. De wijkraad merkt op dat de groenstroken in de Marco Pololaan zijn aangeplant zonder 

overleg met de wijkraad. 

4. Er worden onderhandelingen gevoerd over een locatie waar culturele evenementen 

kunnen plaatsvinden in de stad. Als er sprake is van afstel of uitstel van de plannen, 

wordt overleg geagendeerd met de gezamenlijke wijkraden in de gemeente. 

5. Er worden gewerkt aan het project “blikvangers”. Het plan omvat: scholen adopteren 

een blikvanger; de wijkraden stimuleren en controleren en periodiek worden er prijzen 

uitgereikt voor  scholen die het beste presteren. Er valt tot nu toe weinig 

enthousiasme te bespeuren bij de gemeente. Omdat niet alle blikvangers op 

gemeentegrond staan, wil de wijkraad eventueel zelf contact opnemen met de provincie 

en het waterschap. 

6. Informatie die de politie aan burgers verstrekt, bijv. informatie over 

inbraakpreventie, kan ook in onze nieuwsbrief worden opgenomen. 

7. De wijkraad wil nagaan of het parkeren op de rijweg in smalle straten de 

Verkeersveiligheid en de inzet van hulpdiensten belemmerd. 

8. De wijkraad is voorstander van strengere regelgeving voor het afsteken van vuurwerk 

en is voorstander van een door de gemeente georganiseerde vuurwerkshow. 

De kennismakingsbijeenkomst voor nieuwkomers in de gemeente is wegbezuinigd. De wijkraad 

wil dat de gemeente  de organisatie van een sobere bijeenkomst – zonder rondrit in de 

gemeente – in heroverweging neemt. 

 

Meldpunt bij de gemeente Hulst 

Als u in onze wijk ongerechtigheden tegenkomt (bijv. lantaarnpalen die niet branden, een gat 

in de weg of in het trottoir,omgewaaide bomen, enz.,), dan kunt u daarvoor het Meldpunt van 

de gemeente Hulst bellen : 0114-389210. 

Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief 

Het aanmelden op de nieuwsbrief verloopt via het aanmeldveldje op de inkompagina van de 

wijkraad-hulst-zuid. 

Het afmelden op de nieuwsbrief verloopt via de afmeldbutton welke aanwezig is in de mail 

waarin u de nieuwsbrief ontvangt. 

 

  


