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NOTULEN VAN DE VERDAGERING DD. 8 DECEMBER 2016 
 

Aanwezig:  Marlies Burm (voorzitter), Otto Vosveld (secretaris), 

Kees de Kooning (penningmeester/vice-voorzitter), Nadya Gromyko. 

Marc van Mol en Eugene Verstraeten. 

Afwezig (m.k.): Ina Kanse en Karel de Bruijn. 

Ook aanwezig: 2 belangstellenden. 

 

Notulen : Eugene Verstraeten. 

----------------------------------------------------------------------------- 

  1) Opening en mededelingen. 

       Marlies opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

       Otto deelt mee dat Eugene bereid is hem van enkele taken te  

       ontlasten. Eugene maakt voortaan de notulen, een samenvatting 

       voor facebook en de nieuwsbrief en onderhoudt ook de  

      contacten met de pers. In maart volgt een evaluatie. 

 

  2) Ingekomen en uitgaande stukken. 

       Otto geeft een aanvulling op de lijst die eerder aan de leden is  

       toegestuurd. Een aantal stukken komt later terug bij een ander 

       agendapunt. 

       - M.b.t. een klacht van een wijkbewoonster over het kappen van 

         een aantal bomen in de wijk Groote Kreek heeft Otto klaagster 

         gemeld dat er verschillende mogelijkheden zijn geweest om  

         over bij de gemeente bezwaar te maken. 

         Kees heeft eerder bij de gemeente informatie ingewonnen over 

         het kappen. Het blijkt dat de bomen kaprijp waren en schade 
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         toebrachten aan straat en stoepen. De wijkraad is van mening  

         dat het kappen een juiste beslissing was van de gemeente en  

         dat de juiste procedure is gevolgd. De wijkraad houdt wel in de 

         gaten of de door de gemeente beloofde nieuwe aanplant ook  

        daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

      - Naar aanleiding van kritische opmerkingen heeft de gemeente 

        besloten dat de gezamenlijke dorps- en wijkraden toch 

        ongevraagd adviezen mogen uitbrengen aan de gemeente over 

        onderwerpen die zij van belang vinden. De wijkraad benadrukt 

        dat dit gewijzigde standpunt niet mag leiden tot voorstellen om 

        de dorps- en wijkraden samen te voegen tot een centraal  

        overlegorgaan.  

      - De wijkraad ondersteunt het pleidooi van de dorpsraad Clinge 

        voor de verdere realisering van het fietspad op de voormalige 

        spoorwegbedding van de spoorlijn St. Niklaas - Hulst. Destijds 

        is gezegd dat de voltooiing van het fietspad gerealiseerd zou 

        worden uit de opbrengst van enkele grondtransacties langs de  

        Grote Kreekweg.  

   

 

  3) Notulen van 10 november + actielijst. 

      Op verzoek van Kees wordt bij agendapunt 7 opgenomen dat de 

       wijkraad pleit voor meer afvalbakken op locaties in de  

       Livingstonestraat en het Binnenpad, waar met name honden- 

       bezitters poepzakjes in kunnen deponeren. 

 

  4) Commissie Jeugd en Jongeren.  

      De wijkraad stemt in met de procedure die de gemeente wil 

      volgen m.b.t. het plaatsen van twee speeltoestellen op het veldje 

      in de wijk Wittebrug. De wijkraad zal de voortgang nauwlettend 

      volgen en vraagt zich af of wellicht ook de projectontwikkelaar 

      bereid is nog een bijdrage te leveren aan de aankoop van een  

      speeltoestel. Otto vraagt dat na. 

 

      Otto meldt dat de gemeente niet van plan is de bankjes bij het 
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      speelveldje in de componistenbuurt op te knappen.  

      De gemeente wil wel komend voorjaar verf en materiaal    

beschikbaar stellen om het trapveldje in de 

      Leharstraat aan te pakken. 

      Karel probeert gezinnen die in de omgeving van het speelveldje 

      wonen te mobiliseren als vrijwilliger. Nadya en Marc willen ook 

      de kwast ter hand nemen. Marlies oppert het idee om de  

      schilderbeurt onderdeel te maken van een 'kuisdag' in de wijk. 

 

      Voor de bankjes bij de sportkooi geldt hetzelfde verhaal. Karel 

      heeft met de firma Kuijcks afspraken gemaakt om de bankjes 

      in het volgend voorjaar te schilderen. 

         

 5) Commissie Ouderen.  

      M.b.t. tot het project maatschappelijke stage meldt Eugene dat 

      Anne Vermast, een van de geïnteresseerde leerlingen, nog niet 

      gereageerd heeft op zijn mailtje. Hij gaat haar nogmaals 

      benaderen en vervolgens ook de 7 andere leerlingen die tijdens 

      de speedmeet in het Reynaertcollege belangstelling toonden. 

 

  6) Commissie Verkeer en Veiligheid.  

      De geplande rondgang door de wijk van Marc en Nadya met de 

      wijkagent is niet doorgegaan wegens ziekte van de wijkagent. 

      Er wordt nu geprobeerd een nieuwe datum te prikken. 

 

      Een bewoonster van de Zoete Vaart klaagt, dat de gemeente 

      heeft beloofd een matrixbord neer te zetten om te kijken hoe 

      hard er gereden wordt, maar dat dit bord er nog steeds niet  

      staat. 

      Volgens informatie die Otto heeft ingewonnen bij de gemeente  

      heeft het bewuste matrixbord er al begin juli gestaan. De 

      wijkraad krijgt geen inzage in de resultaten, maar volgens Otto 

      is het wel duidelijk dat het vooral de wijkbewoners zelf zijn die 

      ter plaatse te hard rijden. 
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  7) Commissie Welzijn en Milieu.  

      Het plan om de wijkbewoners de gelegenheid te geven wekelijks 

      een middagje te kaarten krijgt steeds meer gestalte. Mogelijk 

      zou het initiatief in januari kunnen worden opgestart. De 

      eigenaar van Brasserie Oud Hulst heeft eerder al toegezegd 

      dat de kaarters bij hem welkom zijn. Otto denkt dat de 

      donderdagmiddag het beste tijdstip is. Dan is ook de 

      petanqueclub actief op de jeux de boules banen naast de  

      brasserie. Mogelijk zou er een soort kruisbestuiving tussen 

      kaarters en petanquespelers kunnen plaatsvinden. 

 

      N.a.v. de klachten over overlast van hondenpoep benadrukt Kees 

      nogmaals dat er extra afvalbakken moeten komen. Het gaat om 2 

      bakken in de Livingstonestraat en eenzelfde aantal in het 

      binnenpad. 

 

  8) Financiën 

      N.a.v. eerdere discussies over declareren van voor de wijkraad 

      gemaakte onkosten stelt Kees voor om de leden jaarlijks een 

      vergoeding van € 25,-te geven voor de kosten die ze maken voor 

      het uitprinten van vergaderstukken en dergelijke. De leden  

      stemmen hiermee in.  

 

  9) De AED-kast in Groote Kreek.  

      De AED-kast is inmiddels aangebracht aan het pand van 

      stichting Tragel in de Stanleystraat 14-15. De AED wordt 

      officieel in gebruik genomen door burgemeester Jan Frans 

      Mulder op zaterdag 17 december. Dit in het bijzijn van  

      vertegenwoordigers van onze wijkraad, de EHBO en het Rode 

      Kruis, die dit mogelijk hebben gemaakt. Voor genodigden is er na 

      de ingebruikname nog een korte bijeenkomst in Brasserie Oud 

      Hulst. 

 

10) Wat verder ter tafel komt.  

       De wijkraad besluit visitekaartjes te (laten) maken. 
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       Deze zijn handig om uit te delen bij gesprekken en overleg met 

       derden. 

 

      Besloten wordt om Buurtbemiddeling te vragen een stukje te 

      schrijven voor de nieuwsbrief. Aanleiding is een anonieme brief  

      die een buurtbewoner heeft ontvangen, waarin geklaagd wordt 

      over hondengeblaf. De wijkraad is van mening dat irritaties 

      het best persoonlijk kunnen worden uitgesproken. Als dat niet 

      lukt kan Buurtbemiddeling wellicht helpen. 

 

  11) Rondvraag.  

      Eugene vraagt of de wijkraad nog moet reageren op het 

      ontwerp-bestemmingsplan dat de bouw van een nieuwe Aldi 

      aan het Stationsplein mogelijk maakt. Nadya en Marc gaan 

      de plannen bekijken, met name op het punt van de gevolgen 

      voor verkeer en veiligheid. 

 

      De jaarvergadering van de wijkraad wordt gehouden op  

      donderdag 23 maart in Hotel Hulst. Het college van  

      Burgemeester en Wethouders zal op de vergadering aanwezig 

      zijn. 

 

12) Inspraak door aanwezige wijkbewoners.   

      Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt. 

 

13)  Na meegedeeld te hebben dat de volgende openbare 

        vergadering plaats zal vinden op donderdag 12 januari, 

        om 19.30 uur, sluit Marlies de vergadering. 

_________________________________________________   

 

Aldus goedgekeurd tijdens de vergadering dd. 12 januari 2017, 

 

………. (M. Burm, voorzitter)  ……….  (O. Vosveld, secretaris) 


