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Aanstelling van een wijkagente
Het bestuur van de wijkraad is blij met de aanstelling van mevr. Ingrid van Dessel als wijk-agente voor
Hulst-Zuid. Het bestuur wenst haar veel succes in deze functie.
Het gebruik van de fietspaden langs de Van Maelstedeweg
Het gebeurt geregeld dat bewoners van de Groote Kreek gebruik maken van het linkerfietspad als ze in de
richting van het centrum fietsen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. De belijning op de fietspaden is nu
aangepast en de wijkagente zal toezien op naleving.
Oproep aan bewoners
Er zijn veel smalle straten in onze wijk. De bewoners en hun bezoek wordt gevraagd auto’s in de

parkeervakken of op eigen terrein te parkeren, zodat de hulpdiensten voldoende ruimte hebben.
Bereikbaarheid van AED’s (apparatuur voor hartstilstand)
Bij de plaatsing van AED’s wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijke dekking. Veel AED’s zijn nu nog
niet 24 op 24 uur bereikbaar. De gemeente werkt aan een plan om de AED’s voor bevoegde hulpverleners
continu bereikbaar te maken.
Enquête verkeersveiligheid in de Waterstraat
Op de jaarvergadering van de wijkraad op 21/10/2014 zijn de resultaten van de enquête over de
verkeersveiligheid in de Waterstraat toegelicht en besproken.
Onze wijkraad adviseert het college van B. en W. de Waterstraat te verbreden door het leggen van
groentegels, verlichting aan te brengen en bochten overzichtelijker te maken. Ook wordt geadviseerd de
verkeersdeelnemers te scheiden door de aanleg van een vrij-liggend fietspad en een wandelpad op het
traject van de oude spoorlijn.
Het college van B. en W. zal dit onderwerp met het waterschap Zeeuws Vlaanderen (mede-eigenaar van
de weg) bespreken.
Multifunctionele ruimte binnen onze wijk
In onze wijk is er geen multifunctionele ruimte voor bijv. vergaderingen en andere wijk-activiteiten. Volgens
het college van B. en W. zal - bij gebrek aan financiële ruimte – gezocht moeten worden naar bestaande,
leegstaande ruimtes.

Hoe schoon is onze wijk?

Op de jaarvergadering werd de vervuiling in onze wijk besproken. Met name werden genoemd: het afval
rond glascontainers en blikvangers, hondenpoep ( plasticzakjes worden niet altijd gebruikt) en

paardenpoep (binnen de bebouwde kom een poepzak gebruiken?). Wat betreft het afval rond de
glascontainers laat de gemeente weten dat een extern bedrijf het glas weliswaar ophaalt, maar dat de
gemeente wel verantwoordelijk is voor het opruimen van het glas dat achterblijft. Meldingen kunnen worden
doorgegeven via het Servicemeldsysteem van de gemeente (servicemelding@gemeentehulst.nl)
De gemeente wil, in samenwerking met de wijk- en dorpsraden, inhaken op de landelijke opschoondagen.
Vacatures in het bestuur
In de jaarvergadering heeft wethouder Van Damme-Fassaert het grote belang van goedfunctionerende
wijk- en dorpsraden belicht. Het college van B. en W. stelt een goed contact op prijs en neemt mede om die
reden deel aan de jaarvergaderingen van wijk- en dorpsraden. Ze betreurt het dat veel raden met
bestuursvacatures te kampen hebben. Ook in onze wijkraad zijn nieuwe bestuursleden van harte welkom!
Informatie kan ingewonnen worden bij de voorzitter van onze wijkraad, mevr. Marlies Burm
Veiligheid en inbraakpreventie
Op de jaarvergadering werd dit onderwerp uitgebreid besproken door de burgemeester. In de notulen van
de jaarvergadering kunt u nalezen welke items zijn besproken.
Reactie van de gemeente op vragen die tijdens de rondvraag op de jaarvergadering zijn gesteld:
- Fietsen op de Wallen is niet toegestaan.

De gemeentelijke Boa’s zijn bevoegd boetes uit te schrijven op basis van de gemeentelijke
verordening ex.art.149 van de Gemeentewet.

-

De gemeente vraagt aan Staatsbosbeheer om het wandelpad door het bos vanaf de Grote
Kreekweg tot aan de Molenstraat te maaien, zodat wandelaars daar weer kunnen lopen.
Het nieuw aangelegde voetpad achterlangs het politiebureau ( van de Van Maelstedeweg tot de

Grote Kreekweg ) mag niet als fietspad worden gebruikt.

