
 

Notulen van de jaarvergadering van de wijkraad Hulst-Zuid   

Datum: 21 oktober 2014 

Locatie: Reynaertland, Kreekzoom 2 

Aanwezig: burgemeester Mulder en de wethouders: mevr. Van Damme-Fassaert, dhr. Totté en 

dhr.Hageman, de wijkagente, mevr. Ingrid van Dessel, het bestuur van de wijkraad en 19 bewoners uit de 

wijk Hulst-Zuid. 

afwezig m.k.: wethouder Van Driessche en de vertegenwoordiger van het waterschap Zeeuws Vlaanderen. 

 

Opening 

De voorzitter van de wijkraad, Marlies Burm, opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen, in het 

bijzonder het college van B.en W. en de wijkagente. 

Ze geeft een toelichting op de agenda. 

 

Bestuursmutaties 

Er is afscheid genomen van Otto Vosveld, Jessica van Sikkelerus en Ronald Solcer; 

Nieuwe bestuursleden zijn: Kees de Kooning (sinds januari 2014) en Lennie de Haan (sinds oktober 2014). 

De voorzitter doet een oproep aan de aanwezigen zich beschikbaar te stellen als bestuurslid voor de 

wijkraad. 

 

Jaaroverzicht van de activiteiten v.d. wijkraad  

Contacten 

- Er wordt tweemaal per jaar met de drie andere wijkraden in de stad Hulst vergaderd; 

- Met de gezamenlijke dorps- en wijkraden in de gemeente Hulst is driemaal per jaar overleg; 

- Er is veelvuldig contact tussen de voorzitter van de wijkraad en de contactpersoon van de gemeente, 

Evert de Moor, en met de wethouder voor onze wijk, Mevr. Van Damme-Fassaert.  

 

Gesprekspunten van de wijkraad met de gemeente 

- Het verbeteren van de betrokkenheid van de wijk bij het winkelbeleid en de ontwikkelingen m.b.t. de 
Willibrordusschool; 

- Een welkomstbijeenkomst voor nieuwe bewoners. Dhr. Totté: in de begroting zijn  voor deze 
activiteit gelden vrijgemaakt; 

- De verkeersveiligheid bij “de Knossel” is geregeld aan de orde gekomen. Mevr. Van Damme: De 
rondweg met twee rotondes heeft wel tot een verbetering geleid, maar het blijft een aandachtspunt;  

- Het gebruik van de fietspaden op de Van Maalstedeweg. Dikwijls wordt een fietspad in beide 
richting gebruikt. Aanpassingen hebben plaatsgevonden. Aandachtspunt voor de wijkagente.  Vraag 
uit de vergadering: oversteken vanuit de wijk Groote Kreek in de richting van het centrum betekent 
nu driemaal oversteken. Dit wordt nader bekeken. 

 

Gerealiseerde zaken 

- De aanpassing van de Grote Kreekweg, zowel voor wat betreft de verlichting alsook op het punt van 
veiligheid; 

- De opening van het wandelpad over het oude spoortraject van de Van Maelstedeweg tot de Grote 
Kreekweg. De vraag of fietsen op het pad kan worden toegelaten, wordt door het college 
meegenomen. Verdere opmerkingen: Mevr. van Damme: de subsidie voor verlenging van het 
wandelpad tot De Klinge(B) is in behandeling. Het pad ná de Molenstraat is nauwelijks begaanbaar. 
Mevr. Van Damme vraagt zich af of hier Staatsbosbeheer eigenaar is. Ze zegt toe op dit punt actie 
te ondernemen. 

 



Geregeld terugkerende activiteiten 

- beheer over de sportkooi. De wijkraad heeft de zorg voor de binnenkant en de gemeente draagt 
zorg het schoonhouden van de omgeving van de sportkooi. Ouders is gevraagd om hun kinderen 
erop te wijzen het afval in de bakken te deponeren of mee naar huis te nemen. De sportkooi 
voorziet zeker in een behoefte; 

- Een rondje door de wijk en nagaan of er zaken zijn die besproken of doorgegeven moeten worden. 
Ook wordt nagegaan of werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens afspraak. 

 

Oproep aan de 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 hulpdiensten voldoende ruimte hebben. 

 

In behandeling 

- Voor de AED‘s wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijke dekking. Volgens de burgemeester 
zijn veel AED’s  nu nog niet 24 op 24 uur bereikbaar. Er wordt aan een plan gewerkt om de AED’s 
voor bevoegde hulpverleners continu bereikbaar te maken. 

 

Verkeersveiligheid in de Waterstraat 

Kees de Kooning geeft een toelichting op de resultaten van de enquête over de verkeersveiligheid in de 

Waterstraat. 

- De vragenlijst is door 59 bewoners ingeleverd; 
- Ook in 2008 is de verkeersveiligheid in de Waterstraat onderwerp van gesprek geweest tussen het 

college van B. en W. en de wijkraad; 
- Ruim 60% van de bewoners beoordeelt de Waterstraat als onveilig en wil aanpassingen; 
- Bijna 70% is van oordeel van er in het algemeen té hard worden opgereden in de Waterstraat; toch 

wil 35% van de bewoners géén snelheidsremmers; 
- 90%  is tegen het invoeren van eenrichtingsverkeer en bijna 80% ziet niets in het afsluiten van de 

Waterstraat voor gemotoriseerd verkeer; 
- De wijkraad herhaalt haar adviezen van april 2008: 

1. het verbreden van de Waterstraat ( groentegels leggen), verlichting aan te brengen en bochten 
overzichtelijk te maken; 

2. verkeersdeelnemers scheiden door het aanleggen van een vrij-liggend  fietspad en een 
wandelpad  op het traject van de oude spoorlijn. 

- Vraag uit de vergadering: laat het wandelpad langs de Marco Pololaan aansluiten op het beoogde  
wandelpad op het oude spoortraject; 

- Het college van B. en W. zal dit onderwerp bespreken met het waterschap voor Zeeuws 
Vlaanderen. 

 

Wensen en voordelen van een gemeenschapshuis/multifunctionele ruimte binnen de wijk 

De voorzitter, Marlies Burm,  toont een overzicht van de bestaande gemeenschapshuizen op de dorpen en 

in de wijken van onze gemeente. Onze wijk mist een dergelijke voorziening voor vergaderingen en andere 

wijkactiviteiten. Wethouder Totté: B. en W. heeft  geen plannen wegens gebrek aan financiële middelen, 

maar mogelijk zijn er bestaande, leegstaande ruimtes beschikbaar. De huurkosten spelen daarbij een 

belangrijke rol. Het leegstaande pand van Neckermann bij de Statie is niet beschikbaar. 

 

Hoe schoon is onze wijk? 

Ina Kanse brengt de vervuiling in onze wijk ter sprake.  

Ze toont beelden van afval rond de glascontainers. Vraag uit de vergadering: wie is verantwoordelijk voor 

het schoonhouden van de ruimte rond de containers? De glasophaaldienst? Mevr. Van Damme zal 

navraag doen. 

Ook in de omgeving van blikvangers ligt dikwijls afval. In Kloosterzande zouden er betere blikvangers in 

gebruik zijn. Mevr. Van Damme doet navraag. 

Hondenbezitters nemen wel een plastic zakje  mee, maar gebruiken die niet altijd. Handhaving ligt moeilijk 

vanwege onvoldoende mankracht. Elkaar op dit punt durven aanspreken is gewenst. Vraag uit de 

vergadering: in de gemeentelijke verordeningen  

opnemen dat paarden in de bebouwde kom een poepzak moeten dragen.  



-Kinderen zouden geïnformeerd moeten worden over de afbraaktijd van zwerfafval. 

-De gemeente wil, in samenwerking met de wijk- en dorpsraden,  inhaken op de landelijke opschoondagen. 

- Vraag uit de vergadering: wanneer worden de bouwvallen aan de Stationsstraat afgebroken? 

Dhr. Totté: er wordt naar een oplossing gezocht, maar het proces verloopt moeizaam. 

 

Het belang van goedfunctionerende wijk 

Mevr. Van Damme licht de adviesfunctie van dorps- en wijkraden toe naar de gemeente en de wijkraad-

wethouder. Het college van B. en W. stelt een goed contact op prijs en neemt mede op dit reden deel aan 

de jaarvergaderingen van de dorps- en wijkraden. 

Mevr. Van Damme betreurt het dat veel raden met bestuursvacatures zitten. Op proef meedraaien in het 

bestuur of uitsluitend deelnemen voor ’n bepaald project is mogelijk een optie. Ze wenst meer 

samenwerking tussen wijk- en dorpsraden. 

 

Pauze 8.35u – 8.50u 

 

Veiligheid en inbraakpreventie 

De burgemeester wijst erop dat in de gemeente sinds 1 september twee wijkagenten zijn aangesteld.  

- Er is veel aandacht voor inbraakpreventie; hij wijst op de landelijke actie van de politie. Bij 
onachtzaamheid worden “voetjes” achtergelaten. In Hulst-Zuid zijn 14 adressen gecontroleerd en 
moest slechts 1x een voetje wordt gelegd.  
Sociale controle is belangrijk. Bel bij onraad 112. Verzekeringsmaatschappijen stellen eisen aan 

hang- en sluitwerk. 

- Burgernet-actie: een samenwerking van burgers, politie en gemeente om door middel van. een 
gesproken bericht via een mobiele telefoon of sms met het verzoek uit te kijken naar een gezochte 
persoon. 

- Meld drugsoverlast! 
- Brandbeveiliging: rookmelders plaatsen en vluchtplan opstellen; 
- hartveilig wonen: hartstilstand via 112 melden. 
- Vragen uit de vergadering: - cameratoezicht opzetten in de openbare ruimte? In 

appartementencomplexen zeker zinvol.- De aanrij-tijden in onze regio zijn problematisch. 
Burgemeester: er zijn normen vastgesteld, maar de grootste winst zit in het voortraject (zo snel 
mogelijk 112 bellen!)- Oudermishandeling: bij een vermoeden melden bij het Steunpunt Huiselijk 
geweld of de politie die dan zal doorschakelen. 

 

 

 

Rondvraag 

- Hoe zijn de laatste ontwikkelingen rond het project Morres? Dhr. Totté: het project verloopt traag en is 

afhankelijk van investeerders, maar het plan staat nog.  

- Komt er een bioscoop in de binnenstad? Mevr. van Damme: er is een nieuw plan ingediend. 

- De Stationsweg is 30-km zone. De politie wordt gevraagd te handhaven. Dhr.Totté: als de bouw van 

Reynaerthof klaar is, zal gezocht worden naar een oplossing. 

- Er wordt steeds meer gefietst op de Wallen. Dhr.Totté: handhaven is problematisch. Is de inzet van 

BOA’s mogelijk?  

 

Sluiting 

- De voorzitter bedankt met name dhr.Otto Vosveld voor de foto’s en dhr. Ronald Solcer voor de 
powerpoint-presentatie. 

- Op 6 november is er een openbare vergadering van de wijkraad. Locatie: De Brug, aan de Koolweg 
- Aan alle aanwezigen: dank voor hun aanwezigheid en hun bijdrage aan de vergadering. 

 

 


