
 

Wijkraad Hulst-Zuid 

Notulen van de bestuursvergadering op donderdag 08-10-2015.  

Locatie: Hotel Hulst. Aanvang: 19.30 uur 

aanwezig: Marlies Burm, Ina Kanse, Kees de Kooning en 2 mede-wijkbewoners; 

afwezig m/k: Maggie de Kock ( ziekenhuis) 

 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering met een speciaal welkom aan de mede-wijkbewoners. 

 

2. Ontheffingsregeling voor tractoren 
Verkeersituatie Waterstraat, Stanleystraat en Marco Pololaan. Dhr. Claes, woonachtig aan de 

Stanleystraat 17, klaagt over tractoren die gebruik maken van de route Stanleystreaat en Marco 

Pololaan. Hij wees met name op lawaaioverlast( ook in de nachtelijke uren) en de hoge snelheid ( 

op de hoek Stanleystraat en Marco Pololaan is  een paal uit het trottoir gereden). Hij heeft een 

petitie opgesteld die door veel bewoners is ondertekend. De voorzitter wijst erop dat de geplande 

verbodsborden voor tractoren op de toegangsbruggen naar de Groote Kreek de mogelijkheid biedt 

om de ontheffingsregeling te herzien. Tractorverkeer dient via de Molenstraat te lopen. 

Dit onderwerp zal in het overleg met wethouder Van Damme aan de orde komen.(M) 

 

3. Mededelingen 
- Maggie de Kock is zwaar gevallen en ligt in het ziekenhuis. Het bestuur zal haar bloemen 

sturen; 
- De vader van de wijk-wethouder , Mevr. van Damme, is overleden. Het bestuur stuurt de familie 

een condoléance-kaart;                  (M) 
- De voorzitter vraagt e-mailverkeer betreffende de wijkraad onder alle bestuursleden met elkaar 

te delen.        (A) 
 

4. Notulen 
De notulen van 17 september 2015 worden onveranderd vastgesteld.          (M/K) 

 

5. Controle van de website 
 De voorgestelde wijzigingen op de website worden aangenomen.  

De aanpassing van de statuten van de stichting vindt t.z.t. plaats.   (K) 

 

6. Portefeuilleverdeling  
Vanwege de absentie van Maggie de Kock wordt dit agendapunt naar een volgende vergadering 

verwezen.          (A) 

 

7. Vergadering van de gezamenlijke wijkraden stad Hulst 
Er moet een datum voor deze vergadering worden gepland. Agendapunten voor 9/10 bij de 

voorzitter indienen.                      (A) 

 

8. Voorbereiding van de jaarvergadering 
De taken worden verdeeld. De power-pointpresentatie wordt aangepast. 

Voor de gesprekgroepen zullen gespreksleiders worden gevraagd.     (M) 

 

 



 

9. Project rond de kerstdagen 
Maggie wordt gevraagd een voorstel in te dienen waarin opgenomen: een datum, de geplande 

activiteiten, een locatie (het ronde plein achter de Stanleystraat?) ,en een kostenbegroting. Het 

voorstel graag voor 16 november indienen bij het bestuur. (Ma) 

 

10. Rondvraag 
- Plaatsen van de afvalbakken. De ruimte die op de straat is aangegeven voor meerdere bakken,  

is te krap. Ook is niet altijd de meest gunstige plaats gekozen.  
Is het mogelijk het vak te arceren?          (M) 

- In de wijk Groote Kreek zijn enkele straten te smal om te parkeren. Staat de bestaande 
regelgeving toe dat er in (té) smalle straten mag worden geparkeerd?(M) 

- Bij de kruising Marco Pololaan/ Van Riebeeklaan staat een treurwilg die hinder veroorzaakt. 
Verzoek om deze boom te snoeien.       (M) 

- Het trottoir sneeuwvrij maken is een burgerplicht.       (A)   
- De wijk Hulst-Zuid mist een gemeenschappelijke ruimte voor wijkactiviteiten. Is het politiebureau 

een optie als ’t minder of niet meer wordt gebruikt?     (M) 
- De meidoornhaag langs het binnenpad is gesnoeid. Omdat alle bewoners een eigen 

erfafscheiding hebben, zou deze haag ook weggehaald kunnen worden. (I/M)  
- Veel ouders uit onze grensgemeente plaatsen hun kinderen op het basisonderwijs in België. 

Voert de gemeente een beleid om deze schoolkeuze te beïnvloeden? (M) 
 

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30u 

 


