
 

Bestuursvergadering van de wijkraad Hulst-Zuid 
 

datum: 12-05-2016 

aanwezig: Maggie de Kock, Kees de Kooning, dhr. Stoorvogel (wijkbewoner) 

afwezig m.k.: Marlies Burm (ziek) 

aanvang: 19.30 u 

 

1. Opening 
 De secretaris/penningmeester opent de vergadering met een bijzonder welkom aan dhr. 

 Stoorvogel. Hij heeft gisteren nog telefonisch contact gehad met de voorzitter die een dezer dagen 

  op zich kan nemen. We wensen haar van harte beterschap. 

 

2. Mededelingen 
De  oud-voorzitter van onze wijkraad, Dhr. Otto Vosveld, heeft zijn hulp aangeboden aan de 

wijkraad. Mogelijk heeft hij ook belangstelling voor een bestuursfunctie.  De secretaris zal contact 

met hem opnemen. 

 

3. Notulen 
De notulen van de vergadering d.d. 14 april 2016 worden onveranderd vastgesteld. 

 

4. Ingekomen stukken 
- De rekening van de stichting Reprorecht is gecrediteerd; 
- B. en W. stellen voor de jaarvergadering te plannen op maandag 31 oktober of dinsdag 1 

november. Onze voorkeur gaat uit naar maandag 31 oktober. De gemeente informeren (K0) 
- De gemeente heeft de dorps- en wijkraden gevraagd of getuigen zich willen melden die meer weten 

over het plakken van stickers met racistische uitingen. In onze wijk is dat niet gebeurd. 
 

5. Reactie op vragen die in de vorige vergadering aan de gemeente zijn gesteld 
De vragen en antwoorden zullen op de website worden geplaatst onder de rubriek  

“Berichten van de gemeente”.  

6. Overlast van hangjongeren bij de sportkooi 
Er is contact opgenomen met de politie over het feit dat jongeren bij de sportkooi zijn na 22.00 uur. 

Er staan ook geregeld auto’s. Het dealen van drugs wordt niet uitgesloten. 

7. Zwerfvuil 
- Bij herhaling ligt er zwerfvuil in de sloot op ’t eind van de Livingstonestraat. 
- Er is contact geweest met Staatsbosbeheer over zwerfvuil bij de ingang van het Clingebos. Er is nu 

een afvalcontainer geplaatst. 
8. Rondvraag 
- Vanaf februari staat er een tent in Clingebos. Staat het gemeentelijk kampeerbeleid dit toe? (KO)  
- Op het parkeerterrein bij Lidl worden auto’s buiten de vakken geparkeerd en veroorzaken bijgevolg 

hinder voor de fietsers. Aan de  eigenaar van het terrein wordt gevraagd een bord te plaatsen dat 
auto’s in de vakken moeten staan. (KO)] 

- Volgende vergadering: 9 juni a.s. in Hotel Hulst, aanvang 19.30 uur. 
9. Sluiting 

De vergadering wordt om 20.15 uur gesloten.  

 

 


