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Agenda 

1. Opening, vaststellen agenda 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen vorige bijeenkomst 

4. Vragen voor de coördinator gemeente Hulst 

5. speeltoestellen Hof te Zande speeltuin (voortgang) 

6. Voortgang Jongerenwerker 

7. Stank en overlast Mouterij 

8. Radartoren Kreverhille 

9. Wat er verder ten tafel komt 

10. Sluiting door de voorzitter 

 

 

 

1. Opening 
 

De Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. We verwelkomen onze gast 

vanavond, de Coördinator van de gemeente Hulst. 

 
 
 
 

2. Ingekomen stukken 
 

- Geen ingekomen stukken deze vergadering, er is op dit punt de PowerPoint presentatie 

doorgenomen voor de Jaarvergadering. 

 

3. Goedkeuren notulen 8 oktober 

 
- De notulen worden doorgenomen 

- Vanaf 2019 wordt er begonnen met actief versturen van digitale nieuwsbrieven 

- Besloten is dat wij als dorpsraad zijnde neutraal blijven mbt. Het 

windmolenpark/zonnepanelen park. 

- Het grasmaaien van de speeltuin de Kastanje hof aan het Hof te Zandepark doet veel stof 

opwaaien.  
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- Notulen zijn goedgekeurd en ondertekend. 

 

 

4. Vragen voor de Coördinator  

 
- Aangezien de coördinator vanaf het begin van de vergadering aanwezig is zullen alle 

besproken dingen in de desbetreffende punten van de agenda beschreven worden. 

 

 

 

5. Speeltoestellen Hof te Zande speeltuin (voortgang) 

 
- De offerte aanvraag is gedaan. Ook staat er in de NB een stukje met een oproep 

waardoor we de hulp van de mensen kunnen krijgen. We hebben 3 offertes aangevraagd 

voor de bouw van de kabelbaan. 

 

 

6. Voortgang Jongerenwerker 

 
- Er wordt aangegeven dat de ‘Komma’ terug komt in Den Dullaert. 

Ook wordt aan gegeven dat wij graag een soort jeugdsoos op het dorp willen hebben. Hiervoor 

zal een doelgroep analyse voor moeten gebeuren en er zal moeten worden naar gevraagd waar 

de jeugd van Kloosterzande baat bij heeft en of ze een jeugdsoos zien zitten. Er wordt gevraagd 

om ook de jongerenwerker nog een email te sturen voor de AJV en daarbij blad 7 van de NB 

meen te sturen. De secretaris neemt dit voor haar rekening en vermeld daarbij dat ze hem 

verder zal doorverwijzen naar een ander bestuurslid zodat alles verder geregeld kan worden.  

 

7. Stank en overlast Mouterij 
 

- Dit punt is door tijd tekort overgeslagen 
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8. Radartoren Kreverhille 

 
- Dit punt is door tijd tekort overgeslagen 

 
 

9.  Wat er verder nog ten tafel komt 

 
- De discussie Perkpolder op de agenda van de AJV laait op en een bestuurslid blijft bij zijn 

toezegging aan de gemeente dat het niet op de agenda komt. Maar omdat er op 31 okt. 

Een openbare vergadering van de gemeenteraad heeft plaatsgevonden en daar nieuws 

naar voren kwam vinden uiteindelijk de overige bestuursleden wel dat het terug op de 

agenda moet. Het is tenslotte onze vergadering geeft de voorzitter aan. In dit geval is er 

een stemming gedaan en de meerderheid geeft aan dit terug op de agenda te willen 

hebben. De coördinator geeft hierbij aan dat ze dit door geeft aan J.P. Hageman. 

- De gemeente heeft aangegeven dat vanaf 1 januari 2019 er maar 2 Algemene 

jaarvergaderingen van wijk en dorpsraden per maand mogen plaat vinden. Mij willen 

steen vast onze datum van eind november behouden en hebben al besloten dat het 

volgend jaar op 21 november 2019 zal zijn. 

- Een bestuurslid vindt de poster van Sinterklaas achter op de nieuwsbrief niet mooi. De 

secretaris geeft aan daarbij wel te willen helpen. 

 

10.  Afsluiting 

 
- De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis. 

 

 

 


