
 

Bestuursvergadering van de Wijkraad Hulst-Zuid. 

datum: 07-01-2016; locatie: Hotel Hulst; aanvang: 19.30 uur 

aanwezig: Marlies Burm (M), Ina Kanse(I), Maggie de Kock(Ko), Kees de Kooning(Kn) 

 

1. Opening  
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen met de wens uit te spreken dat het voor een ieder een 

gezond en gelukkig nieuw jaar mag worden.  

 

2. Mededelingen 
Maggie maakt melding van vuurwerk overlast. Ook zijn er afvalbakken vernield. De voorzitter laat 

weten dat de burgemeester tegen een vuurwerkverbod is vanwege het feit dat vuurwerk direct over 

de grens overal te koop is. Landelijk wordt een verbod op het afsteken van vuurwerk of het centraal 

afsteken, overwogen. 

 

3. Notulen. 
De notulen van de jaarvergadering d.d. 26 november 2015 worden onveranderd vastgesteld. 

Naar aanleiding van de notulen wordt door Kees de volgende opmerkingen gemaakt: 

- Evert de Moor verdient een  pluim voor het samenstellen van de lijst met actiepunten en de 
beantwoording van vragen uit de vergadering; 

- veel actiepunten zijn doorverwezen naar de verkeerscommissie. Evert wordt gevraagd de 
antwoorden van deze commissie door te sturen naar onze  
wijkraad.(M). Aansluitend wordt dit een agendapunt voor de volgende vergadering van de 

wijkraad.(M)    

- De notulen van de vergadering van 30-11-2015 worden onveranderd vastgesteld. 
Naar aanleiding van de notulen merkt Kees op dat de  vastgestelde  

“bestuursafspraken” niet vrijblijvend zijn, maar als absolute voorwaarden gelden voor deze       

raad. 

 

4. Ingekomen stukken 
- Donderdag 14 november is er overleg met de gemeente over de drie ontheffingen die zijn 

verleend voor het landbouwverkeer in de Waterstraat. Het standpunt van de wijkraad is dat deze 
ontheffingen uitsluitend van toepassing zijn voor aan- en afvoer via de Molenstraat. Dus geen 
landbouwverkeer in onze woonwijk. De voorzitter is verhinderd en Kees zal onze wijkraad 
vertegenwoordigen. (Kn) 

- De jaarvergadering van onze wijkraad wordt gepland op 17/05 of 19/05, aansluitend op een 
bijeenkomst voor nieuwe bewoners. (A) 
 

5. Financiën  
- Feest van licht: de gemeentelijke stimuleringssubsidie was 549,12 euro en de totale kosten 

waren 595,48 euro. Het kerstpak wordt voor 20 euro verkocht.  
- Financieel jaarverslag 2015. Ina licht de staat van baten en lasten toe. De bankrekening is 

overgegaan naar de Regiobank vanwege lagere bankkosten.  
De kascontrole wordt uitgevoerd door Marlies en Kees. De penningmeester wordt – onder 

dankzegging – decharge verleend.  

 

6. Evaluatie “Feest van licht” 



De bestuursleden- met name de voorzitter – hebben veel werk verzet en alles gedaan om er een 

mooie kerstbijeenkomst voor de kinderen van te maken. Helaas viel de belangstelling van kinderen 

en ouders erg tegen. Er was ook weinig support van wijkbewoners.  

- Positief waren de bijdragen van de kerstman en de fotograaf. Ronald wordt gevraagd of op de 
site is af te lezen of ouders de foto’s hebben bekeken en geprint; (Kn) 

- Veel bewoners hebben de uitnodiging niet gelezen. De uitnodiging is door Arek tegelijk met de 
reclamefolders verspreid. Distributie in eigen beheer én op een dag dat er geen reclamefolders 
worden verspreid, levert wellicht meer response op.  
Dit geldt ook voor de uitnodiging voor de jaarvergadering. (A) 

- Borden plaatsen aan de toegangswijken tot de wijk moet tijdig bij de gemeente worden 
aangevraagd. De supermarkten hebben de uitnodiging op het prikbord geplaatst. 

- Opvallend was dat de kinderen nauwelijks knutselden. De kerstmutsen was wel een succes; 
- De wijkraad doet er goed aan voor evenementen een draaiboek samen te stellen; 
- Conclusie: Het evenement is niet geslaagd. De wijkraad ziet een dergelijke activiteit ook niet als 

een taak voor de wijkraad. Als  bewoners belangstelling voor een dergelijk evenement tonen, zal 
de wijkraad adviseren een speciale commissie te formeren. De wijkraad wil naar vermogen 
financiële steun verlenen. 

- In gesprekken met de aanwezigen bleek dat niemand mogelijkheden zag om extra 
werkzaamheden voor de wijkraad uit te voeren. 
 

7. Taakverdeling  
Ina heeft meer dan tien jaar deel uit gemaakt van het bestuur. Een jaar geleden heeft ze 

aangekondigd haar bestuursfunctie over te willen dragen. Het bestuur zal op vrijdag 22 januari met 

een etentje afscheid van haar nemen. De voorzitter dankt Ina voor het vele werk dat ze voor de 

wijkraad heeft verricht. 

- Volgende week vindt een gesprek plaats tussen de voorzitter en een kandidaat-bestuurslid; 
- Als niet in de vacature wordt voorzien, zal het zittend bestuur geen nieuwe initiatieven 

ontwikkelen, maar zich beperken tot haar kerntaken; 
- In deze vergadering wordt besloten dat Kees secretaris/penningmeester wordt en dat Maggie 

het toezicht en de schoonmaak van de sportkooi op zich neemt. (Ko/Kn) 
-  

8. Activiteiten plannen in Hotel Hulst 
De eigenaar van Hotel Hulst heeft aangegeven mee te willen denken over het opzetten van 

activiteiten in zijn accommodatie. In de jaarvergadering werd het idee gelanceerd kaartmiddagen en  

bingo voor wijkbewoners te organiseren. Ook wil men wijkbewoners helpen met het invullen van 

belastingformulieren etc. De wijkraad steunt dit initiatief en raadt aan een commissie te formeren. Er 

wordt contact gezocht met bewoners die dit voorstel ter sprake brachten. (Kn) 

 

9. Acties m.b.t. portefeuillehouders 
- Op het plein achter de Stanleystraat is er tussen kerst en Nieuwjaar een ruzie uitgevochten 

tussen een 20-tal jongeren in de leeftijd van 14 á 15 jaar. Maggie heeft de politie geïnformeerd. 
De politie was snel ter plaatse en heeft de jongeren ondervraagd. 

10. Rondvraag / sluiting  
De volgende vergadering staat gepland voor donderdag 11 februari a.s. 

 

 

 


