NOTULEN
Van de vergadering dd. dinsdag 3 oktober 2017.
Locatie : Hotel Hulst (v.d. Maelstedeweg), Aanvang : 19.30 uur.
Aanwezig : Marlies Burm (voorzitter), Otto Vosveld (vice-voorzitter), Eugene Verstraeten
(secretaris/penningmeester), Karel de Bruijn, Bianca Bastiaansen (notuliste),
+ 5 wijkbewoners.
Afwezig (m.k.) : Christan Labee en Jeroen Stolk.
1.Opening en mededelingen.
Voorzitter Marlies heet iedereen welkom en deelt mee, dat zij, Otto en Eugene op 27
september een gesprek hebben gehad met wethouder Mevr. Diana van Damme, over
diverse zaken die in de wijk aan de orde zijn. Er Komt nog op korte termijn een
vervolggesprek.
2.Notulen van de vergadering dd. 5 september 2017.
• Punt 2 : de politie wil met de wijkraad overleggen over de inrichting van de Traverse.
Eugene heeft de politie (dhr. Martin Boogaard) gebeld en de voice-mail ingesproken
om een afspraak te maken. Maar kreeg nog geen reactie. Otto Zal opnieuw proberen
contact te krijgen.
• Punt 8 : Eugene zal bij Jeroen informeren hoever het staat met het oplossen van de
klacht van een bewoner over een achteruitgang.
• Punt 10 : De wijkraad wilde een enquete uitvoeren in de wijk en die enquete
uitbesteden aan leerlingen van het Reynaertcollege, in het kader van een sociale
stage. Daarvoor werden geen leerlingen gevonden, zodat de enquete tot nu toe niet
is uitgevoerd.
• Punt 11 : De kaartmiddagen op donderdagen lopen goed. Ze staan nu ook vermeld in
de Agenda van ScheldeXpress, het ZVA en BN/De Stem. Door omstandigheden was
Brasserie Oud Hulst op 5 oktober gesloten, daardoor verviel de kaartmiddag.
• Punt 12: Omroep Hulst is gestart net een soort “Op de bank bij…..”, waarvoor wijken dorpsraden worden uitgenodigd. Als eerste was wijkraad Kloosterzande aan de
beurt. Nagedacht moet worden of onze wijkraad voldoende gespreksstof heeft om
aan zo’n t.v.-uitzending mee te werken.

-23.Ingekomen en uitgegane stukken.
* In een brief heeft de familie Lemmens de wijkraad op de hoogte gebracht over de gevaren
op de te smalle Zoetevaart. Onze wijkraad geeft dit al zes jaar aan, maar volgens de
gemeente was er tot nu toe nog geen geld voor verbeteringen. Wethouder Diana van
Damme geeft nu aan, dat er een plan ligt om aan twee kanten stukken van de trottoirs af te
halen, zodat de weg breder wordt. Ook zal de indraai bij de v.d. Maestedeweg verbeterd
worden.
Het is een doorgaande weg, die niet autoluw gemaakt kan worden.
*Bomen in Groote Kreek.
Men veronderstelt, dat de firma H4A bomen heeft gerooid en er gif bij heeft gegooid om te
beletten dat de wortels de weg zouden beschadigen. Dat heeft tot gevolg gehad, dat een
aantal bomen dood zijn gegaan. De gemeente zal nieuwe bomen planten.
4.Evaluatie voorbije half jaar + herverdeling taken binnen de wijkraad.
- Karel : bepaalde punten zijn gehaald, b.v. Zoetevaart, de sportkooi, een geslaagde
schoonmaakdag.
- Eugene : er is veel bereikt, het bestuur werkt goed. Hij blijft de functie van penningmeester
nog tijdelijk vervullen. Hij heeft geen tijd meer zijn secretariaatswerkzaamheden nog langer
uit te voeren.
-Bianca : heeft nu een aantal vergaderingen bijgewoond. De wijkraad moet veel
inspanningen verrichten om bij de gemeente iets voor elkaar te krijgen in ‘n kort tijdsbestek.
Ze ziet vele mails voorbij komen, waar ze nog een weg in moet vinden, ook qua tijd.
-Otto : de terugloop van het aantal bestuursleden van Wijkraad Hulst-Zuid is verontrustend.
We moeten op sterkte blijven. Hij is ongerust over afgevallen en nog af te vallen leden.
Het motto van de wijkraad is : “Wijkraad Hulst, voor een leefbare wijk!” Het is dringend
noodzakelijk dat er meer leden komen. We zullen dat nog eens nadrukkelijk in de
Nieuwsbrief vermelden. Navraag bij op dat moment aanwezige wijkbewoners levert geen
succes op. Met weinig mensen zijn betekent dat je te weinig voor elkaar krijgt voor de wijk.
Toch zijn er heel wat succesvolle activiteiten te noemen, t.w. twee verkeersspiegels
(Zoetevaart en de Stationsweg), een speelveldje Wittebrug, een geslaagde kuisdag in de
Componistenwijk, camperplaatsen Havenfort, kaartmiddagen, gekapte bomen, egaliseren
van het trapveldje, een extra brievenbus aan de Statie, enz.
-Marlies : we hebben veel dingen bereikt. Volgend jaar zal ze moeten stoppen, omdat de
voorgeschreven acht jaar er op zit. Vraagt nadrukkelijk om ons heen te kijken en
wijkbewoners te vragen of ze een aantal vergaderingen willen bijwonen.
Herverdeling taken
Eugene legt zijn secretaris-functie neer, i.v.m. zijn plannen om de gemeentepolitiek in te
gaan. Tot maart 2018 blijft hij nog wel lid en houdt tot dan de functie van penningmeester.
Otto neemt tot 1 januari 2018 het secretariaat waar, daarbij geholpen door Bianca.

-35. Gesprek over de verkeerssituatie met wijkbewoners van de Stationsweg e.o.
Marlies en Otto bespreken dit, ter voorbereiding, binnenkort met wethouder Diana van
Damme.
Wethouder van Damme heeft onlangs meegedeeld, dat aan de ANWB gevraagd is om
de richtingborden bij binnenkomst van Hulst te veranderen.
6. Inspraak aanwezige wijkbewoners.
De wijkraad inventariseert de verschillende vragen en bekijkt later of er actie op genomen
kan/moet worden.
• Is het mogelijk een matrixbord in Zoetevaart te plaatsen ?
• Een zebrapad op de v.d. Maelstedeweg en een op de Stationsweg zou weggehaald
kunnen worden, daar ze gevaarlijk zijn.
• Het verkeer uit Belgie zou beter Hulst binnengeleid moeten worden.
Kunnen de richtingsborden aangepast worden ?
• Het moet in Zoetevaart voor voetgangers veiliger worden.
• Ter hoogte van de Brahmsstraat/Puccinistraat wordt het wegdek herbestraat.
Het werkgebied ligt open, wat bij duisternis erg gevaarlijk is. Verlichting lijkt
noodzakelijk.
• De groenvoorziening en de waterpartijen worden niet momenteel niet goed
onderhouden. Het idee bestaat, dat de mensen van Dethon te weinig begeleiders
hebben.
• Een wijkbewoonster wijst op een trottoir/stoepje dat volgens haar geen enkel nut
heeft en wel gevaar oplevert. De voorzitter zal met de betrokkene ter plaatse gaan
kijken om over e.e.a. meer duidelijkheid te krijgen.
• Er zijn tuinen in de wijk die door de eigenaren niet voldoende onderhouden worden.
Marlies antwoordt, dat dit direct aan de gemeente gemeld kan worden. Ook dit zal ze
met de betrokken wijkbewoonster ter plaatse gaan bekijken.
• Er zijn wijkbewoners die last hebben van blaffende honden.
De voorzitter antwoordt dat er diverse mogelijkheden zijn : zelf de hondenbezitter er
op aanspreken, buurtbemiddeling inschakelen of de politie bellen via
telefoonnummer 0900-8884.
7. Rondvraag.
Hiervan wordt geen gebruik meer gemaakt.
8. Datum volgende vergadering en sluiting.
De voorzitter deelt mee, dat de volgende vergadering gehouden zal worden op
dinsdag 7 november a.s., in Hotel Hulst, dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Aldus goedgekeurd in de vergadering dd. 13 december 2017,
De voorzitter,
De wnd. secretaris,
……………………….

……………………………………..

