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Nieuwsbrief maart 2020 
 

De vergadering van wijkraad Hulst-Zuid werd ook deze keer door enkele buurtbewoners 

bijgewoond.  Hieronder volgt een kort verslag. 

 

Moeilijk leesbare huisnummering: 
Een bewoner gaf aan dat in de Assestraat de huisnummering niet altijd goed leesbaar is.  In dit 

geval werd een plaat met grijze achtergrond gebruikt waarop huisnummers van… tot… te zien 

is.  Als het buiten donker is, is dit bord nauwelijks te lezen.  Wanneer een dokter of ambulance 

het betreffende huisnummer zoekt, gaat er tijd verloren en dit kan verstrekkende gevolgen 

hebben.  Een bord met witte achtergrond en dichtbij of aan een lichtmast bevestigd, zou dit 

kunnen oplossen.  De bewoner zal hiervoor zelf de nodige stappen voor ondernemen.  Het 

doet ons realiseren hoe belangrijk goede zichtbaarheid van huisnummers kan zijn. 

 

Spiegel bij Action: 
De spiegel bij de Action is tijdelijk weggehaald om schade te vermijden tijdens de stormen die 

ons de laatste tijd teisterden.  Wij verwachten dat hij spoedig wordt teruggehangen. 

 

Kruispunt Australiëweg, Oceanië en Meridiaan: 
Hoewel er reeds een aantal maatregelen zijn genomen (zoals verkeersborden en een oranje 

knipperlicht), blijft dit kruispunt zeer gevaarlijk omdat automobilisten die vanaf of naar richting 

Life & Garden rijden, vaak geen voorrang verlenen aan het verkeer van Oceanië/Meridiaan.  

Ook zouden er ’s nachts straatraces worden gehouden.  Wijkraad Hulst-Zuid heeft dit 

inmiddels doorgeven aan wijkraad St. Jansteen.  

 

Laadpalen voor elektrische auto’s: 
Zoals in onze Nieuwsbrief van december 2019 staat vermeld, dienen bewoners die een 

laadpaal in de buurt willen, dit zelf aan te vragen bij de firma Allego.  Meer informatie kunt u  

vinden op de website van de gemeente.  De norm is een laadpaal binnen 250m van de woning.   
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Presentatie SchuldHulpMaatje: 
SchuldHulpMaatje is een organisatie die zich inzet voor mensen die dreigen in de financiële 

problemen te komen.  Dit kan verschillende oorzaken hebben: een echtscheiding, verlies van 

partner, verlies van baan, onvoorziene kosten, enz. 

De organisatie bestaat uit geschoolde vrijwilligers (“maatjes”) die mensen trachten inzicht te 

geven in hun financiële situatie en die dan ook advies geven hoe men zich hieruit kan redden.  

Een citaat uit hun folder geeft - in het kort - de werkwijze aan: 

“Een maatje helpt om alle inkomsten en uitgaven op een rij te zetten.  Samen maak je een lijst 

met alle onbetaalde rekeningen en een plan om die te betalen.  Als je weer overzicht hebt, heb 

je veel minder stress.  Dan komt er ruimte om te leren hoe je overzicht houdt, zodat je uit de 

schulden blijft.” 

Als u iemand kent die in zo’n situatie zit, kunt u zelf met die persoon in gesprek gaan en 

aangeven dat het goed zou zijn contact op te nemen met SchuldHulpMaatje.  Dit kan door het 

sturen van een e-mail naar coordinatorshmh@gmail.com of door te bellen naar het nummer 

06-33 58 01 76.  Eventueel kunt u dat zelf in hun plaats doen en dan komt iemand van 

SchuldHulpMaatje bij die persoon langs voor een vrijblijvend gesprek. 

 

Andere punten: 
• Uitbreiding wijk Groote Kreek: twee leden van de wijkraad zijn gekozen om deel te 

nemen aan de Klankbordgroep Groote Kreek II. 

• Matrixborden snelheid:  de wijkraad heeft de plaatsen doorgegeven waar men de 

borden zou willen. 

• Verlagen stoep aan Het Pakhuis voor ambulance: de gemeente zal ter plaatse gaan 

kijken wat er verder aan kan worden verbeterd. 

• Drugsgebruik: altijd doorgeven aan de politie (tel. 0900 8844). 

• Zebrapad bushalte nabij Hotel Hulst: voorzichtigheid door automobilisten blijft nodig.  

• Vraag voor afvalbakje in de Columbuslaan: een lid van de wijkraad zal dit uitzoeken. 

• “Boost” project:  de gemeente heeft bij de indieners om nadere informatie gevraagd.  

Op dit moment is nog geen definitieve keuze gemaakt.  

 

 

 

De volgende openbare wijkraadsvergadering is op dinsdag 7 april om 19u30 in Hotel Hulst aan 

de van der Maelstedeweg 4.  U bent van harte welkom! 

 

Tijdens deze vergadering zal er ook een presentatie zijn door de heer Jurgen Pijcke van 

Woonstichting Hulst over plan Groote Kreek II. 
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