
 

Nieuwsbrief van de wijkraad Hulst-Zuid. augustus 2014 

Afscheid Ronald Solcer; vacature 

Ronald Solcer heeft zijn bestuursfunctie in de wijkraad opgezegd. Hij blijft wel voor 

de wijkraad beschikbaar voor het bijwerken van de website. Ook heeft hij de response op 

de enquête over de verkeersveiligheid in de Waterstraat op de computer ingevoerd en 

grafisch vorm gegeven. Het bestuur bedankt Ronald voor het vele werk dat hij voor de 

wijkraad heeft gedaan en is blij met zijn toezegging om het computerwerk voor de wijkraad 

te blijven doen. Door het vertrek van Ronald is er wederom een vacature in het bestuur 

ontstaan. Als u belangstelling heeft voor een bestuursfunctie in de wijkraad, kunt u 

informatie inwinnen bij de voorzitter, Marlies Burm.  

Uitslag van de enquête over de verkeersveiligheid in de Waterstraat  

Naar aanleiding van deze enquête kunnen de volgende conclusies worden getrokken:  

- in zijn totaliteit was er een lage response; de betrokkenheid uit de wijk Groote Kreek was ’t 

grootst; 

- Een meerderheid beoordeelt de verkeersveiligheid in de Waterstraat als onveilig; 

- Er is geen meerheid voor de mogelijke aanpassingen zoals die op het enquêteformulier zijn 

genoemd; 

- De wijkbewoners hebben meerdere verbetersuggesties voorgesteld op het gebied 

van wegverbetering en een mogelijke scheiding aan te brengen tussen de 

verschillende categorieën verkeersdeelnemers. 

Op de jaarvergadering op 21 oktober a.s. zal de volledige uitslag gepresenteerd worden. 

Jaarvergadering op 21 oktober 

Een van de agendapunten op de komende jaarvergadering is het bespreken 

van inbraakpreventie en de veiligheid in het algemeen door de burgemeester. Het bestuur van 

de wijkraad zal o.a. de volgende agendapunten opvoeren: 

- de enquête over de verkeersveiligheid in de Waterstraat; 

- hoe houden we onze wijk schoon?; 



- welke verwachtingen leven bij wijkbewoners over de leefbaarheid in onze wijk; 

- vacatures in het bestuur van onze wijkraad. 

Planning van openbare vergaderingen van de wijkraad 

De volgende vergaderingen van onze wijkraad zijn openbaar:  

donderdag 6 november 2014, donderdag 19 februari 2015 en donderdag 14 mei 2015. 

Digitale nieuwsbrief 

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van onze wijkraad? 

Meld u dan aan via de website www.wijkraad-Hulst-Zuid.nl 

 

http://www.wijkraad-hulst-zuid.nl/

