
 
 
 

NOTULEN VAN DE VERGADERING DD. 13 OKTOBER 2016 

 
Aanwezig : Marlies Burm (voorzitter), Otto Vosveld (secretaris/notulist), Kees de Kooning 
(vice-voorzitter/penningmeester), Ina Kanse, Nadya Gromico, Marc van Mol, Karel de Bruijn 
en Eugene Verstraeten.                                                      
 
Twee wijkbewoners :  dhr. T. Stoorvogel en dhr. J. Cooijmans.  

 
 
1) Opening en mededelingen. 

 Marlies opent de vergadering en heet iedereen welkom, speciaal Eugene 
Verstraeten, die voor het eerst in de vergadering aanwezig is. Ze spreekt de hoop 
uit dat Eugene aan het einde van de vergadering zal melden, dat e.e.a. hem goed 
bevallen is en dat hij definitief toetreedt tot de wijkraad. 

      Ook de beide aanwezige wijkbewoners worden welkom geheten. 
      Alle leden stellen zich vervolgens voor aan Eugene. 

 
 Marlies meldt, dat Maggy de Cock haar lidmaatschap van de wijkraad beëindigd 

heeft. Zij kon zich niet verenigen met de gang van zaken. 
      De secretaris heeft haar, als blijk van dank, een bloemetje aangeboden.                 
 

 De voorzitter deelt mee, dat, in overleg met de gemeente, besloten is om dit 
najaar geen jaarvergadering te houden, maar die te verschuiven naar volgend 
voorjaar. 
 

 Met het Rode Kruis en de EHBO (Hulst) is overleg geweest over het plaatsen van 
een AED-kast. Marlies heeft daarover contact gehad met dhr. Reyns van 
Woonstichting Hulst, om te bezien of een kast geplaatst kan worden aan een van 
de huizen van Stichting Tragelzorg.  Nader overleg volgt op korte termijn. 

 

 Otto vindt dat de enquête van BN/De Stem over Buurtonderzoek van nut kan zijn 
voor het werk van Wijkraad Hulst-Zuid.  Eugene zegt toe om bij BN/De Stem te 
informeren of de enquête verder uitgewerkt kan worden. 
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2.) Ingekomen en uitgegane stukken. 

- 13 juli : uitnodiging van de gezamenlijke Wijk- en Dorpsraden voor een excursie 
voor alle wijk- en dorpsraden uit de gemeente Hulst aan de Abdij in 
Middelburg, op 25 november 2016. 
Marlies heeft zich als deelneemster aangemeld, zij zal navragen of er nog plaats is 
voor deelname door Nadya en Marc. 

- 1 september : persbericht van de gemeente over de uitbreiding van het 
wandelgebied nabij Groote Kreek. 
De wijkraad is enthousiast over deze uitbreiding. Men vraagt zicht echter af of 
rekening gehouden is met mogelijke parkeerproblemen die ter plaatse kunnen 
gaan ontstaan. Dit zal aan de gemeente voorgelegd worden. 

- 12 september : schrijven van dhr. Schreurs over een gerooide boom op De 
Statie en over een weggehaalde haag op de Stationsweg. 
De wijkraad zal deze vragen voorleggen aan de gemeente. 

- 23 september: schrijven van dhr. Cant over buurtpreventie. 
De Wijkraad heeft daarover geen informatie. Dhr. Cant is doorverwezen naar de 
gemeente. Ook dhr. Oudeman heeft over buurtpreventie vragen gesteld.  
Aan de gemeente zal gevraagd worden over buurtpreventie nog eens informatie 
te publiceren in haar voorlichtingsmedia. 

- 26 september : schrijven van de gemeente Hulst over advisering door de 
gezamenlijke wijk- en dorpsraden aan het gemeentebestuur. 
De wijkraad betreurt het feit dat het gemeentebestuur deze advisering niet wenst. 
De Gezamenlijke Wijk- en Dorpsraden zullen hierover in een vergadering op 20 
oktober a.s. nader overleggen. 
 
3.) Notulen van de vergadering dd. 8 september 2016. 
M.b.t. overlast van onkruid in de wijk en slechte toestand van de wegen, op pag. 
2, is niet genoteerd op welke straten dit betrekking heeft. De secretaris zal die 
informatie (aangeleverd door Ina en Kees) toevoegen en e.e.a. dan schriftelijk 
melden aan de gemeente. 

                    Afgesproken wordt, dat voortaan een samenvatting van de notulen in  
                    De Nieuwsbrief, op de website en op facebook geplaatst worden.                                                                           

Tevens zal steeds een actielijst gemaakt worden zodat ieder een overzicht heeft 
van de gemaakte afspraken “wie gaat wat doen ?”. 
Rekening houdend met de gemaakte op- en aanmerkingen worden de notulen 
goedgekeurd. 

 
                 4.) Commissie Welzijn en Milieu. 

Marc en Karel delen mee, dat hun gesprek met de eigenaar van Hotel Hulst, om 
daar een soort “wijkcentrum” te vestigen, waar bijvoorbeeld een keer in de week 
een kaartmiddag voor wijkbewoners gehouden zou kunnen worden, geen 
resultaat heeft gehad. Hotel Hulst wil geen extra personeel voor zo’n activiteit 
aantrekken. Wel is men bereid om de zaal enkele keren per jaar beschikbaar te 
stellen voor activiteiten. Marc en Karel zullen ook nog eens overleg plegen met 
Brasserie Oud-Hulst en doen daar in de novembervergadering verslag van. 
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5.)  Commissie Jeugd en Jongeren. 
Otto Doet verslag van de geslaagde activiteit rond het in het stadhuis aanbieden 
van een plan + handtekeningen ter verkrijging van het door de gemeente 
beschikbaar te stellen budget van € 2500,-. Dat geld zal besteed worden aan de 
realisering van een speelveldje in de wijk “Wittebrug”. Wethouder van Damme, 
die de handtekeningen en het plan in ontvangst nam, zegde toe een en ander 
welwillend te bekijken.  
Marlies heeft intussen met de gemeente overlegd over het eventueel stellen van 
voorwaarden aan de wijkbewoners van “Wittebrug” . 
De gemeente heeft toegezegd op korte termijn op de plannen terug te komen. 
 
Otto meldt, dat in de sportkooi schade ontstaan is aan een basketballnetje en aan 
de betegeling in een van de doelen. Ook de belijning wordt minder. 
Besloten wordt om hierover met “Hulst Werkt” contact op te nemen en te vragen 
of die instelling de helpende hand kan bieden. 
De sportkooi wordt, volgens de aanwezigen, bijna dagelijks nog steeds intensief 
gebruikt en voorziet dus nog steeds aan een behoefte in de wijk. 
Karel de Bruijn gaat het toezicht op de sportkooi van Otto overnemen en wordt 
door de vergadering benoemd tot “Beheerder van de sportkooi”. 
 
Otto meldt, dat het speelveldje bij de Leharstraat, in de Componistenbuurt, in 
een zodanige slechte staat is, dat er eigenlijk niet zonder problemen gevoetbald 
kan worden door de jeugd. Er moet nodig iets aan gedaan worden. 
Otto gaat praten met de omwonende wijkbewoners en de jeugd aldaar en zal 
vervolgens prijsopgave vragen m.b.t . het verbeteren van de ondergrond van het 
veldje. In de novembervergadering zal de wijkraad zich verder over dit probleem 
buigen. 
 
6.)  Commissie Ouderen.                                                                                                                                  
Kees en Ina gaan in Hulst-Zuid inventariseren waar brievenbussen  zijn blijven 
staan, nadat Post NL een aantal verwijderd heeft. Er komen klachten binnen dat 
vooral voor ouderen dit een groot probleem is geworden omdat de afstanden van 
hun woning tot een brievenbus vaak erg groot zijn geworden. Hierop wordt in de 
novembervergadering teruggekomen. 
 
Marlies meldt, dat “Hulst voor elkaar” en het Reynaertcollege  
stagemogelijkheden zoeken voor leerlingen.  
Ina meent, dat dit wellicht een mogelijkheid voor de wijkraad is om stagiaires in 
te zetten bij bepaalde projecten. 
Marlies en Otto gaan op 4 november 2016 naar een “Speedmeet” in het 
Reynaertcollege om meer informatie over deze stagemogelijkheden te verkrijgen. 
Ina deelt mee, dat zij wel bereid is om zo’n stage namens de wijkraad te 
begeleiden, maar ze kan op 10 november niet op de vergadering aanwezig zijn. 
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                    7.  Commissie Verkeer en Veiligheid. 

 
Nadya meldt, dat de verkeerssituatie in het winkelcentrum erg gevaarlijk is. 
Automobilisten rijden erg hard en het verkeer, dat (vanaf het Havenfort) rechtsaf 
naar de parkeerterreinen bij de winkels rijdt levert op die hoek gevaar op voor 
voetgangers omdat daar, direct om de hoek, een oversteekplaats (zebra) 
ontbreekt. 
Nadya pleit voor verkeersremmers tegen het hardrijden en een zebra bij de 
genoemde hoek. 
Over deze gevaarlijke toestanden zal opnieuw met de gemeente contact 
opgenomen worden. Dit is in het verleden al eerder gedaan, maar zonder 
resultaat. 
 
De Commissie zal opnieuw de verkeersontwikkeling bekijken, vanaf Kapellebrug 
richting centrum. Zoetevaart ervaart nog steeds overlast door het te drukke 
verkeer. E. e.a. heeft volgens de wijkraad te maken met de bewegwijzering, die 
het verkeer richting “Hulst”, vanaf Kapellebrug, rechtsaf leidt, waardoor het 
verkeer vaak de eerste afslag, Zoetevaart, inslaat. Volgens de wijkraad zou e.e.a. 
opgelost kunnen worden door het verkeer vanaf Kapellebrug, richting Hulst, 
rechtdoor te leiden, en bij de afslag “Stationsplein” de aanduiding 
“Winkelcentrum, Gratis parkeren” er bij te plaatsen. Minder verkeer zal dan 
rechtdoor de Absdaalseweg oprijden, waardoor ook het kruispunt bij De Statie 
ontlast wordt. 
 
Met betrekking tot klachten over te weinig licht in de avond- en nachturen zullen 
Kees en Karel bekijken of er voldoende straatlantaarns branden.  
Zij komen de volgende vergadering daarop terug. 
 
8.)  Financiën. 
Kees meldt dat de jaarlijkse subsidie van de gemeente € 850,- bedraagt.  Daarvan 
moeten vergaderkosten (incl. een kopje koffie/thee en een drankje) betaald 
worden, alsmede  enkele declaraties voor reizen die in het belang van het werk in 
de wijkraad door bestuursleden gemaakt moeten worden (0,19 ct. per km.). 
Hij toont de vergadering wat het eindsaldo van 2015 was en benadrukt dat 
daaruit blijkt, dat de wijkraad zuinig moet omgaan met het beschikbare budget. 
 
9.) Onze facebookpagina, onze website en onze Nieuwsbrief. 
Marlies geeft Nadya een compliment over de wijze waarop zij gestart is met de 
facebook-pagina.  E.e.a. ziet er heel goed uit. 
Nadya roept de aanwezigen op om belangstellenden op de facebook-pagina te 
wijzen en hen aan te sporen zich aan te melden als “vriend” , zodat zij ook 
regelmatig kennis kunnen nemen van het nieuws op de pagina van de wijkraad. 
Otto zal aan de gemeente vragen om in de info-rubrieken aandacht te schenken 
aan de nieuwe facebook-pagina. 
De gang van zaken m.b.t. de website en de Nieuwsbrief loopt goed. 
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10.)  Samenwerkende Gezamenlijke Wijk- en Dorpsraden. 
Marlies legt het belang van de samenwerking tussen alle wijk- en dorpsraden in 
de gemeente Hulst uit.  
De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 20 oktober a.s. in Kloosterzande.  
Marlies, Nadya en Marc zullen die vergadering  bijwonen.  
 
11.)  Samenwerking wijkraden stad Hulst. 
Marlies doet verslag van de bijeenkomst van de Hulster wijkraden, op 27 
september j.l. Die vergadering is door Marlies, Marc en Otto bijgewoond. 
Aanwezig waren verder vertegenwoordigers van de wijkraad Binnenstad en 
wijkraad Den Dullaert. 
De aanwezigen waren teleurgesteld over de afwezigheid van een 
vertegenwoordiging uit de wijkraad “Langs de Linie”. 
Men vroeg zich af of die wijkraad nog wel bestaat. De “geruchten” daarover zijn 
heel verschillend. 
De aanwezigen spraken over zaken die van gemeenschappelijk belang zijn, zoals 
o.a. bouwactiviteiten, bestemmingsplannen en verkeersproblemen  en 
constateerden dat dit soort bijeenkomsten van groot nut zijn en dus zeker 
moeten blijven bestaan. 
 
12.)  Wat verder ter tafel komt. 

            *     Otto vraagt om toch vooral te reageren als hij e-mails stuurt. 
Vaak blijft het voor hem een raadsel of de geadresseerde de mail wel ontvangen 
heeft. E.e.a. heeft wellicht te maken met het feit dat sommigen hun mail op een 
Iphone, Ipad of iets dergelijks ontvangen. Die geven dan niet automatisch een 
“Bericht van ontvangst”.   
Otto vraagt mensen die hun post op die manier ontvangen toch ook te reageren, 
al is het maar met enkele woorden, zodat hij weet dat die mail gezien is. 

 Kees doet verslag van een Inspiratie-bijeenkomst in Terneuzen o.a. over  het 
thema “Samen maken we het wonen beter”. Hij vond het een nuttige en 
inspiratievolle bijeenkomst.  Hij deelt folders uit, die verstrekt werden. 
Opmerkelijke onderwerpen waren o.a. het pleidooi van de burgemeester, dat 
besturen meer een projectmatige aanpak van zaken moeten nastreven, het werk 
in verenigingen vraagt om een gezamenlijke inzet en dat meer rekening 
gehouden moet worden met het probleem “krimp”. 
De Spar pleitte voor buurtwinkels met servicepunten. 
“Sport Zeeland” pleitte voor een meer modernere manier van communiceren, 
door de moderne media nog meer te gebruiken. 

 Dhr. Stoorvogel (wijkbewoner) vraagt aandacht voor onbekende collectanten die 
aan de deuren komen. Uit veiligheidsoverwegingen moet eigenlijk iedereen dan 
om een legitimatiebewijs en de toestemming tot collecteren vragen, afgegeven 
door de gemeente. 
Hij wijst er verder op dat in de Waterstraat erg veel onkruid staat . 
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 Dhr. Cooijmans (wijkbewoner) merkt op, dat het in Hulst al weer erg vroeg 
“Kerstmis” is. Op diverse plaatsen zijn al weer lampjes in de bomen gehangen, die 
nu al de hele nacht branden. Hij denkt dat dit toch wel onnodig erg veel geld kost. 

 
13.)  Rondvraag. 
 

 Eugene meldt, dat het parkeren bij de basisschool in het centrum de laatste tijd 
beter verloopt en dat er nu niet zoveel klachten meer zijn. 

 Eugene meldt verder, op een vraag van Marlies, dat hij de vergadering 
interessant vond en zich definitief wil aansluiten bij Wijkraad Hulst-Zuid. 
Deze mededeling wordt door de aanwezigen met veel genoegen begroet. 
Eugene sluit zich aan bij de Commissie “Ouderen”. 
 

14. )  Datum volgende vergadering en sluiting. 
 Marlies deelt mee, dat de volgende vergadering gehouden zal worden op donderdag  
10 november a.s. , ook weer in de zaal van Hotel Hulst. 
 
Niets meer aan de orde zijnde dankt Marlies alle aanwezigen voor hun inbreng en 
sluit de vergadering. 

 
 

Aldus goedgekeurd in de vergadering dd. 10 november 2016, 
 
De voorzitter,                                                                         De secretaris, 
 
 
 
Marlies Burm.                                                                         Otto Vosveld. 

 


