
 
 

    NIEUWSBRIEF        ----------        MEI 2018 
      ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tijdens de openbare vergadering van Wijkraad Hulst-Zuid, op 
donderdag 3 mei, waren 10 belangstellende wijkbewoners aanwezig 
om te luisteren en mee te praten over hun wijk.  
 
Aanmelden nog mogelijk voor sportdag Groote Kreek 
 
Nog tot 4 juni is het voor de jeugd mogelijk om zich aan te melden voor 
deelname aan de grote Sportdag in Groote Kreek, op zondag 10 juni. 
De dag wordt georganiseerd door Wijkraad Hulst-Zuid en “Hulst Voor 
Elkaar”.  (aanmelden : info@hulstvoorelkaar.nl).  
De sportdag begint om 11.00 uur en wordt gehouden in en bij de 
sportkooi (Stanleystraat/Waterstraat), zeker een mooie locatie om die 
dag sportend of toekijkend door te brengen. 
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Van wijkraad naar gemeenteraad……. 
 
Eugene Verstraeten is geen lid meer van Wijkraad Hulst-Zuid. Hij werd 
verkozen tot lid van de gemeenteraad en volgens de reglementen kan hij 
dan geen lid meer blijven van een wijkraad. 
In de wijkraad heeft hij o.a. de functie van penningmeester vervuld en 
was hij, als oud-journalist, belast met de persvoorlichting. 
 
Overlast van spelende kinderen bij “het Balkon” 
 

 
 
Bewoners van het appartementencomplex “het Balkon”, in de Abel 
Tasmanstraat, hebben geklaagd over overlast van spelende kinderen. 
Zij vertelden het bestuur van de wijkraad, dat de kinderen met veel “jolijt” 
rond het complex speelden, waarbij vooral “verstoppertje” een geliefd 
spel blijkt te zijn.  
Afgesproken werd, dat er een brief naar de Woonstichting gaat met het 
verzoek om bordjes “Privéterrein “ te plaatsen. De Woonstichting is 
eigenaar van enkele appartementen en van de omliggende grond. 
 
 
 



Slordige toestanden rond het inzamelen van kleding. 
 
Bij enkele containers voor kleding, aan het Stationsplein, was onlangs 
een grote berg kleding los op straat neergegooid, wat een erg slordig en 
triest gezicht was. 
Bij het zoeken naar de oorzaak bleek, dat de containers overvol waren 
en dat mensen die kleding wilden aanleveren, niets anders konden doen 
dan óf de kleding weer mee terug naar huis te nemen of het naast de 
containers op de grond te deponeren. 
Aan de foto is te zien, dat velen voor het laatste kozen……… 
Wijkraad Hulst-Zuid heeft contact opgenomen met de gemeente, die 
waarschijnlijk de firma die eigenaar is van de containers, heeft  
gewaarschuwd. De locatie is nu weer opgeruimd ! 
 

 
 
 
 
Volgende openbare vergadering van Wijkraad Hulst-Zuid  
Donderdag 7 juni 2018,  
om 19.30 uur in Hotel Hulst, v.d. Maelstedeweg. 
 
 


