
 
 

          NIEUWSBRIEF ---  september 2018 
      ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Aanvulling bestuur wijkraad dringend noodzakelijk ! 
 
Wijkraad Hulst-Zuid is nog steeds op zoek naar mensen die het 
bestuur willen komen versterken. 
Per 1 januari 2019 vertrekken voorzitter Marlies Burm en secretaris 
Ad D’Hondt. Er blijven dan nog 4 mensen over, die samen de klus 
moeten klaren en dat is te weinig. 
 
Een leefbare wijk moet een goed draaiende wijkraad hebben, die 
regelmatig met het gemeentebestuur overlegt over het reilen en zeilen 
binnen de wijk. 
We vragen nogmaals dringend aan inwoners van Hulst-Zuid : meld u aan 
als belangstellende voor een functie binnen de wijkraad ! Dat kan via een 
e-mailtje naar wrhz@gmail.com.  
 
Het huidige bestuur, dat in de huidige samenstelling doorwerkt tot  
1 januari 2019, bestaat uit Marlies Burm, Ad D’Hondt, Karel de Bruijn, 
Bianca Bastiaansen, Jean-Pierre Lemmens en Lia de Letter.  
De wijkraad vergadert 1x per maand (iedere eerste donderdag) in de 
zaal van Hotel Hulst (v.d. Maelstedeweg), van 19.30 uur tot plm. 22.00 
uur. 
Eenmaal in de twee maanden is de wijkraadvergadering openbaar en 
dus vrij toegankelijk voor belangstellenden. Die laatsten krijgen tijdens 
die vergadering de gelegenheid vragen te stellen en op- of 
aanmerkingen te maken. 
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Overlast van vrachtverkeer en andere verkeersperikelen 

 

• In Hulst, maar ook in Clinge en Nieuw-Namen wordt veel overlast 
ondervonden van vrachtverkeer. 

Ook in onze wijk is dat het geval. Dagelijks rijden vele vrachtwagens, 
soms zwaar geladen, door de wijk, die daar volgens de wijkraad niet 
thuishoren.  
Het gemeentebestuur van Hulst heeft toegezegd hierover in overleg te 
gaan met de Belgische gemeenten Stekene en Beveren. 
Op enkele andere vragen van de wijkraad m.b.t. het verkeer heeft de 
gemeente nog niet gereageerd. Dat gaat met name over de vraag om op 
de Traverse een verbodsbord voor fietsers te plaatsen, de vraag om de 
bewegwijzering op de rondweg, richting Hulst (Centrum en 
Winkelgebied) aan te passen en de vraag om de twee parkeerplaatsen 
voor bussen, aan het Havenfort, geschikt te maken voor parkeren voor 
personenauto’s. 
 

 
 
 
 
 
 



Verbreding Zoetevaart 
Wijkraad Hulst-Zuid en de omwonenden zijn blij dat de 
reconstructie- werkzaamheden in de drukke straat Zoetevaart 
begonnen zijn. 
Al heel lang drong de wijkraad aan op een verbetering van de 
situatie, door de rijweg te verbreden en vooral ook een veiliger 
situatie voor de fietsers te maken. 
Zoetevaart is een erg drukke straat vanwege een aantal grote 
winkels en een apotheek, maar vooral ook vanwege de vele Hulst-
bezoekers, die met hun auto via Zoetevaart hun weg naar de 
binnenstad zoeken. 
De gemeente verwacht dat het werk nog dit jaar afgerond zal zijn. 
 
 
Busverbinding vanuit Breda moeilijk voor studenten 
Studenten, die vanuit Breda weer terug naar huis, in Hulst, willen, 
moeten er rekening mee houden, dat de laatste bus al om 17.55 uur 
vertrekt vanuit Breda. Dat betekent vaak, dat zij hun laatste lesuur 
moeten missen, wat zij dan later weer in moeten halen. 
De wijkraad gaat in deze bij bevoegde instanties informeren of er andere 
rijtijden kunnen komen, zodat studenten toch hun laatste lessen in Breda 
kunnen bijwonen en dan toch nog met de bus in Hulst kunnen geraken. 
 

 
 
 
Contact met Wijkraad Hulst-Zuid ??? 

 
➢ e-mail adres : wrhz@gmail.com 
➢ website : www.wijkraad-hulst-zuid.nl      
➢ Facebook : Info Wijkraad Hulst-Zuid 
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