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Buurtbemiddeling 

Op 18 september is er een bijeenkomst voor de leden van de samenwerkende wijk- en 

dorpsraden in de gemeente Hulst. Op deze bijeenkomst, die uitsluitend toegankelijk is voor 

bestuursleden van de wijkraden, worden handvatten aangereikt hoe bestuursleden om kunnen 

gaan met conflicten tussen een dorps- of wijkraad en haar bewoner(s) 

Aanspreekpunt in het college van B&W 

Mevr. D. van Damme-Fassaert is in het nieuwe college van burgemeester en wethouders het 

aanspreekpunt voor onze contactpersoon, Marlies Burm. Mevr. Van Damme-Fassaert is in onze 

wijk woonachtig. 

Klachten over pubers bij de sportkooi 

Er zijn klachten binnengekomen over pubers die bij de sportkooi jongere kinderen zouden 

wegsturen. De wijkraad verzoekt ouders die kinderen in deze leeftijd hebben hun kind(eren) 

te vragen zich correct te gedragen in en rond de sportkooi. 

Bijeenkomst voor nieuwe bewoners in onze gemeente 

Het vorige college van B&W had de bijeenkomst voor nieuwe bewoners in onze gemeente 

wegbezuinigd. Op verzoek van onze wijkraad komt deze bijeenkomst in een sombere 

uitvoering terug. 

Bereikbaarheid van hulpdiensten in smalle straten 

De wijkraad heeft de politie gevraagd na te gaan hoe de bereikbaarheid door hulpdiensten ( 

ambulance, brandweer, reinigingsdiensten ) is in smalle straten waar geen parkeerverbod 

geldt. 

Enquête over de verkeersveiligheid in de Waterstraat 

De wijkraad heeft een enquête opgesteld over de verkeersveiligheid in de Waterstraat. Ze 

wil door middel van deze enquête uw mening horen om vervolgens een gefundeerd advies te 

kunnen geven aan het gemeentebestuur. U kunt de enquête digitaal invullen door naar de 

website 

www.wijkraad-hulst-zuid.nl/enquete.php te gaan, of een formulier in te vullen dat binnenkort 

huis-aan-huis wordt verspreid. Het ingevulde formulier kunt u zenden aan: Secretariaat 

Wijkraad Hulst-Zuid, p/a Scottstraat 2, 4562BH Hulst. 

De uiterste inleverdatum is 1 juli a.s. 

http://www.wijkraad-hulst-zuid.nl/enquete.php


Gebruik fietspad op de Van Maelstedeweg 

Er zijn klachten bij de wijkraad binnengekomen over het gebruik van het fietspad op de Van 

Maelstedeweg. Het fietspad langs de huizen wordt soms in beide richtingen gebruikt. Het 

leidt tot gevaarlijke situaties. Twee keer de Van Maelstedeweg oversteken is minder 

gevaarlijk dan tegen het verkeer inrijden. 

Afscheid Jessica Sikkelerus; vacature 

Wegens studie en privé-omstandigheden kan Jessica helaas onvoldoende tijd vrijmaken voor 

de wijkraad. In de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur afscheid van haar 

genomen. De voorzitter, Marlies Burm, dankte Jessica voor haar inzet en onderstreepte dat 

door haar een 

kadobon te overhandigen. Door het vertrek van Jessica is er een vacature ontstaan in het 

bestuur van onze wijkraad. Als u belangstelling heeft voor deze bestuursfunctie, kunt u 

informatie inwinnen bij de voorzitter, Marlies Burm. 

Jaarvergadering 

De jaarvergadering staat gepland voor dinsdag 21 oktober 2014. Wilt u deze vergadering in 

uw agenda noteren. De locatie, de aanvangstijd en de agenda zullen t.z.t. in de nieuwsbrief 

worden vermeld. 

Vernieuwde website 

Onze vernieuwde website : www.wijkraad-hulst-zuid.nl is in de lucht. U kunt daar voor alle 

informatie over onze wijkraad terecht. 

Servicemeldpunt bij de gemeente 

Hebt u klachten, opmerkingen of suggesties over de openbare ruimte? Bijvoorbeeld over 

losliggende tegels, putten in het wegdek, defecte lichtmasten, problemen met de riolering 

zwerfafval? Neem dan contact op met het servicemeldpunt, e-mail: 

servicemelding@gemeentehulst.nl 

Uw melding wordt geregistreerd en u krijgt een ontvangstbevestiging. Na het afhandelen van 

de klacht vindt een terugkoppeling plaats in de vorm van een schriftelijke gereed melding. In 

deze brief wordt informatie verstrekt waar u terecht kunt als het probleem niet naar wens 

is 

opgelost. 

Nieuwsbrief 

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de wijkraad? 

Meld u dan aan voor de maandelijkse nieuwsbrief www.wijkraad-Hulst-Zuid.nl 
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