Wijkraad Hulst-Zuid
Notulen van de openbare vergadering op donderdag 21 mei 2015.
locatie: praktijkschool, Fred.Hendrikstraat, Hulst
aanwezige bestuurdersleden: M.Burm, I.Kanse, K. de Kooning
afwezig m/k: M. de Kock
aanwezige wijkbewoner: Jack van Jole
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en spreekt haar teleurstelling uit over de opkomst.
2. Mededelingen
- Klacht over landbouwverkeer in de wijk. De wijkagente heeft diverse malen gesurveilleerd en
geen overtredingen vastgesteld. Wellicht zal het landbouw-verkeer in oogsttijd wel weer door de
wijk rijden. Alert blijven (A)
- De gemeente voert reparatiewerkzaamheden uit aan de sportkooi (K)
- De kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe bewoners in de gemeente staat gepland voor 26
juni a.s. Het college van B. en W. wil geen presentatie van de wijk- en dorpsraden.
Argumentatie is niet gegeven. Als agendapunt opvoeren op de gezamenlijke vergadering van
de dorps- en wijkraden op 4 juni.(M)
- Op donderdag 4 juni is er een vergadering voor de gezamenlijke dorps- en wijkraden. De
agenda volgt. (M)
3. Project “betrokkenheid in de wijk bevorderen”
De bestuursleden inventariseren in hun straat de behoefte aan zorg voor elkaar. Groepsgrootte 6
tot 8 huishoudens. Met name nieuwe bewoners vragen. Jack van Jole zal inventariseren in zijn
straat. Ina zal een formulier bij hem afgeven. Jack zal zijn gegevens afgeven bij Marlies.(I/M)
- Er wordt een extra bestuursvergadering gepland over dit project op woensdag
10 juni bij Ina thuis. Aanvang 19.30u (A)
4. Rondvraag
- Door de komst van Maggie in het bestuur zal de portefeuilleverdeling worden herzien. (A)
- De AED-lijst is nog steeds niet beschikbaar. Er staan ook weinig personen geregistreerd die
bevoegd zijn een AED te bedienen. Dit onderwerp op de agenda zetten van de gezamenlijke
vergadering van de dorps- en wijkraden. (M)
- De aanleg van het voet-/fietspad vanaf de Grote Kreekweg naar de Molenstraat is om
budgettaire reden uitgesteld. (A)
- De vergadering in september zal worden georganiseerd in hotel Hulst (voorheen
l ‘aubergerie).
5. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30u.

