
Notulen Jaarvergadering Dorpsraad Heikant 
d.d. dinsdag 6 november 2018 
 
De klok sloeg net 20.00u wanneer voorzitter Jan Witte de openbare jaarvergadering officieel opende. 
Nadat de 75-tal aanwezigen werden begroet werden alle aanwezige partijen voorgesteld, zijnde: 
 
> Gino Depauw (Wethouder gemeente Hulst) 
> Adri Tottè (Wethouder gemeente Hulst) 
> Rene Ruissen (Wethouder gemeente Hulst) 
> Dianna Van Damme (Wethouder gemeente Hulst) 
> Samira van Dorsselaer (coördinator wijk- en dorpsraden gemeente Hulst) 
> Alle leden van de dorpsraad: Patrick de Bakker, Marja de Bakker, Ben Simons, Tom Maes en Jan 
Witte 
Burgemeester Jan-Frans Mulder, Wethouder Jean-Paul Haegeman en de wijkagent waren helaas 
verhinderd. 
De agendapunten van de jaarvergadering waren: 
 

1. Reconstructie Julianastraat (DNWG) 
2. Buurtbemiddeling 
3. Heikant leeft en verbindt 
4. Recreatief gebruik waterwingebied 

 
1. Reconstructie Julianastraat 
Freddy Meesters, projectmanager DNWG stelde zich kort voor. Hij is samen met zijn collega Guido 
Kramer verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden. 
Erik Matthijsen, uitvoerder van MVOI (Aannemer kabels & leidingen) was niet aanwezig.   
MVOI zal over een lengte van 1750m kabels en leidingen vernieuwen, inclusief 120 huisaansluitingen 
van water, gas, elektrisch en KPN realiseren. Uiteraard legt men eerst de nieuwe aansluitingen, 
vervolgens verwijderen ze de vervallen kabels en leidingen. 
 
Aanvang van de werkzaamheden was 3 september. De bedoeling is dat deze werken tegen 
zomervakantie 2019 zijn afgerond. 
Er zijn 6 fases/zones voorzien, vanaf 't Heike richting Koewacht. Per fase zal men:       
- Nieuwe hoofleidingen aanleggen 
- Testen leidingen 
- Huisaansluitingen 
- Verwijderen oude kabels 
 
De centrale plaats/bouwkeet is bij transport bedrijf Piessens. Voor eventuele vragen/opmerkingen 
kan u daar terecht. Elke dinsdag ochtend van 11u tot 12u is er een inloopuur. Alle werken zullen 
tijdig worden aangemeld, bij dringende vragen kan u contact opnemen via 0800-9009. 
 
Vragen uit de zaal: 
- één van de bewoners geeft aan dat de berm kapot wordt gereden in de Magdalenastraat en 
Lekestraat. Deze blijken duidelijk slachtoffer/sluiproute. 
Dhr. Depauw geeft aan hiervan nota te hebben genomen 
- wat en waarom is de noodwaterleiding en hoe lang duurt dit? 
Dhr. Meesters: noodwaterleiding is een tijdelijke, kleinere aansluiting.  
- Is het een idee om het vrachtverkeer eerder om te leiden? 
Dhr. Depauw geeft aan hiervan nota te hebben genomen 
Algemeen was te merken dat de bewoners veel last hebben van het vrachtwagen verkeer en de 
sluiproutes waar te hard gereden wordt. 



2. Buurtbemiddeling  
Hans stelde zich voor als woordvoerder, vrijwilliger van Buurtbemiddeling. Het zijn dan ook enkel 
vrijwilligers die buurtbemiddeling runnen. 
Er werd een filmpje afgespeeld waarin de functie van buurtbemiddeling duidelijk werd aangegeven. 
In dit filmpje werd een burenruzie gereconstrueerd  
waarin de werkwijze/rol van buurtbemiddeling werd toegelicht. De bemiddelaar zal steeds proberen 
om vóór de politie hoogte te nemen van de problematiek.  
Mooie voorbeelden waarin ze tussenkomen zijn burenruzie, geluidsoverlast,... 
 
Heeft u buurtbemiddeling of advies nodig dan kan u contact opnemen via 06-
543165, buurtbemiddeling@gemeentehulst.nl 
Voelt u zich geroepen om u aan te sluiten bij buurtbemiddeling dan kan u zich aanmelden.  
 
3. Heikant leeft en verbindt 
 
Een belangrijk onderdeel van de jaarvergadering was  Heikant leeft en verbindt waarin meerdere 
elementen zijn besproken, Jan gaf al aan dat we ook in 2018 dit jaar een succesvol  
jaar hebben gehad met o.a. het stuikersfeest, activiteiten muziekvereniging, kermis, dropping, enz. 
Dit jaar zal de klus- en kuisdag niet doorgaan gezien de werken in de Julianastraat. 
De betrachting van de dorpsraad is dan ook de samenwerking in de toekomst nog meer te gaan 
verbeteren. Men kondigde dan ook met veel trots aan dat men, in samenwerking 
met verenigingen een nieuw, groot dorpsfeest zal organiseren in 2019. 
 
De datum is zelfs reeds gekend, voorzie dus Zaterdag 14 september 2019 zeker in je agenda. 
 
Restyling ’t Heike/Heikant 
Joris van den Broecke, geboren op Heikant heeft jonge en frisse ideeën dewelke hij met een 
presentatie aangaf. Zijn idee is om Heikant wat op te pimpen. Een nieuw design van 't Heike zou 
daarbij een leuke meerwaarde geven aan het dorp. Ook een nieuw logo zou daarbij mooi staan.  
Joris gaf daarbij aan om ook:  

- De wegen mooier aan te kleden door bijvoorbeeld groene hagen te plaatsen. 
- Bloembakken en/of bankjes te gebruiken  
- Leegstand beter op te vangen, denk daarbij maar aan het pand tegenover de kerk 
- Vernieuwde komborden te voorzien     

 
Adri Totté (Wijkwethouder) geeft aan onder de indruk te zijn. Misschien kan er volgend jaar gekeken 
worden om geld vrij te maken om delen van dit plante realiseren. Hij is enthousiast en wil gerust 
samenwerken waar mogelijk. Ook de aanwezige bezoekers bevestigden dit met een applaus. 
 
Kunstenaarsproject Heikant 
Dorpsraad lid Ben Simons geeft aan dat dit project is ontstaan als gevolg van het verhaal van Joris. 
Daarbij heeft hij kunstenaars op Heikant aangesproken om mee te werken aan het verfraaien van de 
(zwarte) ramen van ’ t Heike aan de kant van het pleintje. 
De 3 ramen zullen voorzien en afgewisseld worden met verschillende kunstwerken van diverse 
kunstenaars. De kunstenaars blijven eigenaar van de werken. Richting 
oplevering van nieuwe weg zal dit project worden gerealiseerd. 
 
Geïnteresseerde kunstenaars kunnen zich steeds aanmelden via www.heikant.net 
 
 
 
 



4. Recreatief gebruik waterwingebied 
 
Op verzoek van Evides en Zeeuws Landschap is dorpsraad Heikant gevraagd om mee te denken over 
het recreatief gebruik van het waterwingebied. Een eerste inventarisatie heeft plaats gevonden. 
Ideeën zijn welkom. Wordt vervolgd.. 
 
5. Rondvraag en afsluiting 
 
- De nieuwe hondenhal is één van de gespreksonderwerpen. Enkele bewoners geven aan overlast te 
hebben maar dat er niets aan wordt gedaan. 
                 
Adri Totté geeft aan dat er meer gemeld moet worden op de juiste plaats. Via 
info@gemeentehulst.nl of via de website www.gemeentehulst.nl Er zijn meerdere hondenscholen op 
Heikant. Er wordt verwacht van de hondenscholen dat men zich houdt aan de vergunnings 
voorschriften. De gemeente zal dit verder onderzoeken en ingrijpen waar nodig. 
 
- Er werden ook enkele persoonlijke vragen gesteld door enkele aanwezigen/bewoners waaruit blijkt 
dat de reactiesnelheid van de gemeente niet altijd even snel is. Na de vergadering zijn de bewoners 
hierover persoonlijk aangesproken. 
 
-  Men vraagt ook om de omleidingen anders en beter ter voorzien, voornamelijk voor het 
vrachtverkeer. Blijkbaar rijden vrachtwagens zich vast en moeten soms heel gevaarlijke handelingen 
ondernemen om zich te manoeuvreren. Gino Depauw geeft aan om dit te onderzoeken. 
 
Jan heeft na de vragenronde de vergadering afgesloten waarna er nog door gepraat kon worden 
onder het genot van een drankje.  
 
 

Voor meer info betreffende actualiteit/activiteiten op Heikant kan u 
steeds terecht op www.heikant.net 
 
 
 
 


