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Mededelingen
Uit de bestuursvergadering van 17 september:
- het bestuur vergaderde voor de eerste keer in Hotel Hulst, Van der Maelstedeweg 2;
- ook de jaarvergadering op 12 november zal in Hotel Hulst plaatsvinden;
- het snoeien van de meidoornhaag langs het binnenpad roept vragen op: er is alleen op hoogte
gesnoeid en niet op de breedte van de haag. Als er tijdens het snoeien waarschuwingsborden
geplaatst worden, voorkomt dat lekke banden;
- de voorzitter heeft een melding van drugshandel in de wijk aan de politie doorgegeven;
- het bestuur heeft ook bij de politie gemeld dat er vossenklemmen in de wijk zijn geplaatst;
- de facebook-pagina is in de lucht! De site is ondergebracht bij groepen, sub wijkraad Zuid Hulst.
Kern met pit
De Koninklijke Nederlandsche heidemaatschappij (KNHM) stelt kennis en coaching van projecten
beschikbaar voor burgerinitiatieven die de leefomgeving willen verbeteren. Inschrijven kan tot en met 31
oktober 2015 via www.kernmetpit.nl. In elke provincie wordt op 23 januari 2016 een startbijeenkomst
georganiseerd. De burgerinitiatieven met de beste ideeën kunnen hier hun project presenteren. De
uitvoeringstermijn loopt tot eind december 2016. De drie beste projecten krijgen een extra geldbedrag.
Voelt u zich uitgedaagd?

Verkeersoverlast
Na klachten van bewoners heeft de wijkraad bij de politie en de gemeente melding gemaakt van
verkeersoverlast door tractoren in de wijk Groote Kreek. De wijkraad heeft daarna van de gemeente bericht
ontvangen dat aan enkele bedrijven vrijstelling is verleend voor tractor-verkeer in de Waterstraat.

De wijkraad zal bij de gemeente een verzoek indienen om aan- en afvoer voor deze bedrijven via de
Molenstraat te laten lopen.
Evaluatie over het afgelopen jaar
In het bestuur van onze wijkraad is er onvrede over de resultaten die de raad in het afgelopen jaar heeft
behaald. De raad vroeg zich: welke initiatieven hebben we ontwikkeld, welke voorstellen van B. en W.
hebben we van kanttekeningen voorzien en hebben we invloed op de besluitvorming binnen de gemeente.
Er is enige frustratie over de geboekte resultaten.
Ook de belangstelling bij mede-wijkbewoners is, zowel wat inbreng betreft alsook voor het op zich nemen
van een bestuursfunctie, minimaal. Bijgevolg is de raad ook onderbezet.
De jaarvergadering en de openbare bestuursvergaderingen worden slecht bezocht.
Voor de jaarvergadering op 12 november wil het bestuur het plenaire gedeelte bekorten om tijd in te
ruimen voor een discussie in kleine groepen. De raad stelt voor om in de toekomst meer projectmatig te
gaan werken met een grote inbreng van bewoners.
Volgende bestuursvergadering
De volgende bestuursvergadering staat gepland voor donderdag 8 oktober a.s.

