NOTULEN VAN DE VERGADERING DD. 10 NOVEMBER 2016
Aanwezig : Marlies Burm (voorzitter), Otto Vosveld (secretaris), Kees de
Kooning (penningmeester/vice-voorzitter), Nadya Gromyko,
Marc van Mol, Eugene Verstraeten en Karel de Bruijn.
Afwezig (m.k.) : Ina Kanse.
Ook aanwezig : 3 wijkbewoners.
-------------------------------------------------------------------------1) Opening en mededelingen.
Marlies opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2) Ingekomen en uitgegane stukken.
Otto meldt de stukken. Daarvan zijn de meeste al eerder naar de leden
toegestuurd.
 M.b.t. de vraag hoe het staat met de straatverlichting in de wijk wordt
besloten af te wachten hoe het verlichtingsplan van de gemeente er uit
ziet.
 M.b.t. de vraag hoe nu de brievenbussen zijn gesitueerd in de wijk
wordt betreurd dat de gemeente hier geen duidelijkheid over kan
geven. Via een website van PostNL zal nader bekeken worden of men er
langs die weg achter kan komen.
 M.b.t. vragen uit de wijk over buurtpreventie gaat de wijkraad zich nog
nader oriënteren.
3) Notulen van 13 oktober 2016 + actielijst.
Een zinnetje m.b.t. de afwezigheid van Ina Kanse wordt op haar verzoek
gewijzigd.
Zonder verdere op- of aanmerkingen worden de notulen goedgekeurd.
De actielijst wordt langsgelopen en bijgewerkt.

4) Commissie Jeugd en Jongeren.
Otto meldt, dat er gesprekken geweest zijn tussen de gemeente en
wijkbewoners uit “Wittebrug” over het speelveldje ter plaatse. Hij vindt dat
een vreemde gang van zaken en de andere bestuursleden zijn het daarmee
eens.
Het is de wijkraad, die aan de gemeente gevraagd heeft om in aanmerking te
komen voor een beschikbaar budget van € 2500,-.
De wijkraad zou, bij een positieve reactie van de gemeente, dat geld
beschikbaar stellen voor een speelveldje in genoemde wijk. Er zou een
gesprek plaatsvinden tussen gemeente, wijkraad en wijkbewoners, om de
verdere gang van zaken te bespreken, aldus een mededeling van wethouder
mevr. Van Damme.
Officieus weet de wijkraad, via ambtenaar Evert de Moor, dat het “goed
zit” met het verkrijgen van het gevraagde budget, officieel is daarover door
de wijkraad nog geen gemeentebesluit ontvangen.
Bij het genoemde gesprek tussen gemeente en wijkbewoners is de wijkraad
niet betrokken geweest.
De wijkraad besluit de gemeente haar onvrede over deze gang van zaken
kenbaar te maken.
Otto meldt verder, dat hij het speelveldje in de Componistenbuurt heeft
bekeken en daar gesprekken heeft gehad over dat veldje met omwonende
moeders.
Beide gedeelten (één met het voetbalveldje en het andere met
speeltoestellen voor kleine kinderen) worden volgens de genoemde moeders
veel gebruikt. Er kleven echter wel de nodige gebreken aan.
Het voetbalveldje ligt er belabberd bij. Veel kuilen die gevaarlijk zijn voor
blessures en veel kale plekken.
Het andere veldje (plm. 100 mtr. verderop) heeft een aantal speeltoestellen
die in slechte staat zijn. Gevaar is hier dat die stuk gaan tijdens het
gebruik.
Bij alle twee de terreintjes zijn de bankjes die er staan, (gewaardeerd door
de moeders, die met hun kinderen meegaan) bijna helemaal verveloos en
staan soms erg scheef.
De wijkraad besluit, de gemeente te melden dat beide terreintjes veel
gebruikt worden en te vragen het voetbalveldje te egaliseren en waar nodig
opnieuw in te zaaien, de speelwerktuigen die in slechte staat zijn te
herstellen (of te vervangen) en de zitbanken bij beide terreintjes op te
knappen.

5) Commissie Ouderen.
Marlies en Otto hebben deelgenomen aan een “speedmeet”, een soort
“beurs”, in het Reynaertcollege. De bedoeling van de bijeenkomst was om
leerlingen een stageplaats aan te bieden.
De beide wijkraad-leden hebben in een “kraam” de belangstellende
leerlingen duidelijk gemaakt, dat wij in de wijk een enquête willen gaan
houden m.b.t. de leefbaarheid van onze ouderen in de wijk.
Er hebben zich 8 leerlingen gemeld, die aan die actie mee willen werken. Met
hen zal op korte termijn nader contact gezocht worden om de verdere gang
van zaken door te nemen.
Eugene en Ina zullen e.e.a. verder begeleiden. Otto zal, in overleg met het
Reynaertcollege, zoeken naar een gunstig tijdstip en een locatie voor de
samenkomst met de betrokken leerlingen. Er zal naar gestreefd worden de
start van deze actie nog voor de jaarwisseling te doen plaatsvinden.
De leerlingen zullen in dat eerste gesprek de gelegenheid krijgen mee te
denken over de te stellen enquêtevragen en over de manier waarop de
enquête georganiseerd kan worden.
6) Commissie Verkeer en Veiligheid.
Nadya en Marc melden, dat zij gekeken hebben naar de bewegwijzering
richting Centrum en richting winkelcentrum.
Zij hebben geconstateerd, dat deze niet duidelijk is. De huidige
bewegwijzering zorgt er voor dat enerzijds te veel verkeer vanuit
Kapellebrug door de Zoetevaart rijdt. Die straat is niet geschikt voor zo’n
druk verkeer, wat gevaarlijke situaties meebrengt. Anderzijds wordt het
kruispunt De Statie te zwaar belast door verkeer dat vanaf de
Absdaalseweg linksaf richting winkelcentrum rijdt, via De Statie.
Ook de aanwezige wijkbewoners zeggen het daar mee eens te zijn en zijn
verontrust door die situatie.
De wijkraad gaat opnieuw aan de gemeente vragen die bewegwijzering aan te
passen en zal daarvoor een plan voorleggen.
Geconstateerd is, dat ondanks twee verbodsborden, dagelijks nog veel
tractoren over het stukje Stationsweg voor Restaurant Napoleon rijden.
Dat zorgt voor gevaarlijke situaties en onnodige filevorming.
Hierover zal nader contact met de gemeente opgenomen worden.
Met de wijkagent heeft een gesprek over diverse verkeersperikelen en over
de veiligheid in de wijk plaatsgevonden.

7) Commissie Welzijn en Milieu.
Marc, Eugene en Karel zijn op zoek geweest naar een locatie waar
wijkbewoners een middagje zouden kunnen kaarten of een andere manier van
vrijetijdsbesteding zouden kunnen doen. “De Lieve” is voor veel ouderen
toch wat te ver.
De eigenaar van Brasserie “Oud Hulst” (naast “De Halve Maan”) is bereid om
aan dit idee mee te werken.
Een en ander zal op korte termijn verder uitgewerkt worden.
Er zijn klachten binnengekomen over honden-overlast aan het Binnenpad en
aan de groenstrook aan de Livingstonestraat (tussen de twee bruggen).
De wijkraad zal hierover met de gemeente contact opnemen.
8) Financiën.
Kees deelt mee, dat hierover geen mededelingen te doen zijn.
9) Vergadering Gezamenlijke Wijk- en Dorpsraden.
Marc en Nadya hebben deze vergadering, in Kloosterzande, bijgewoond. Zij
hebben de vergadering gemeld dat Wijkraad Hulst-Zuid weer een herstart
heeft gemaakt, met acht leden.
Beiden vonden het een teleurstellende vergadering, die rommelig verliep en
die weinig nuttigs opleverde.
10)De Sportkooi.
Karel (sportkooibeheerder) heeft kennisgenomen van het antwoord van de
gemeente inzake de nieuwe belijning, het repareren van het basketballnetje
en de losse tegels in een van de doelen. Hij zal in de gaten houden of een en
ander ook gebeurt.
M.b.t. de verveloze bankjes zegt Karel nog even af te wachten of en
wanneer de gemeente hier handelend op gaat treden. Gebeurt dat niet, dan
zal hij nadere actie ondernemen.
M.b.t. gesignaleerde overlast voor de buurt heeft hij gesprekken gevoerd
met een van de omwonenden.
In een gesprek met de wijkagent is afgesproken, dat klachten over overlast
in eerste instantie direct door de omwonenden aan de politie moeten worden
doorgegeven.

11) Plaatsing van een AED-kast in Groote Kreek.
EHBO, Rode Kruis en Wijkraad Hulst-Zuid hebben van Stichting De Tragel
toestemming gekregen om een AED-kast aan te brengen aan het pand
Stanleystraat 13-15. Otto heeft hierover met alle betrokkenen overleg
gevoerd.
De kast is inmiddels besteld en zal waarschijnlijk op korte termijn geplaatst
worden.
12) Wat verder nog ter tafel komt.
Otto doet op alle leden nog eens een dringend beroep om nieuwe leden te
zoeken. Nu zijn er acht, maar het is bekend dat twee (voormalige oud-leden)
daarvan (Ina en Otto) toegezegd hebben om zich voor een jaar beschikbaar
te stellen om te helpen bij een herstart van de wijkraad. Dat betekent, dat,
als er geen mensen bij komen, de wijkraad eind 2017 maar weer slechts zes
mensen telt en dat is te weinig. Hij pleit ervoor, mensen voor een eventueel
lidmaatschap persoonlijk te benaderen. Oproepen via informatiekanalen
helpen duidelijk niet.
13) Rondvraag.
Van de rondvraag wordt geen gebruik meer gemaakt.
14) Inspraak door de aanwezige wijkbewoners.
Omdat de aanwezige wijkbewoners tijdens de vergadering zo nu en dan al
mee gediscussieerd hebben, wordt van deze mogelijkheid geen gebruik meer
gemaakt.
15) Na meegedeeld te hebben dat de volgende openbare vergadering plaats zal
vinden op donderdag 8 december, om 19.30 uur, sluit Marlies de vergadering.

Aldus goedgekeurd tijdens de vergadering dd. 8 dec. 2016,
…………. (M.Burm,voorzitter) ……….. (O.Vosveld,secretaris)

