
 

Nieuwsbrief van Wijkraad Hulst-Zuid . . . april 2018. 
 
Sportdag Groote Kreek verzet naar 10 juni a.s. 
De feestelijke Sportdag in en bij de Sportkooi aan de hoek van de 
Livingstonestraat en de Waterstraat  in de wijk Groote Kreek is verzet naar  
zondag 10 juni 2018. 
 
Het wordt een erg leuke sportdag voor onze jeugdige sporters, met verschillende 
sporten. Een hoogtepunt zal ongetwijfeld de “dikke bandenrace” worden, die in het 
nabijgelegen parkje gehouden wordt. 
Er worden huis-aan-huis in de wijk flyers rondgebracht, met daarin de nodige 
informatie.  
Belangrijk is, dat men zich voor deelname aan deze sportdag vooraf aanmeldt.   
Zie daarvoor de informatie op de flyer ! 
 

  
 
Bestuursperikelen….. 
Na vele jaren trouwe dienst in onze wijkraad legt voorzitter Marlies Burm in juni van 
dit jaar haar voorzittershamer neer. Er wordt druk gezocht naar een opvolger. 
Eugene Verstraeten verlaat eveneens de wijkraad. Hij is gekozen tot lid van de 
Hulster gemeenteraad en dat betekent, dat hij volgens de reglementen geen lid meer 
mag blijven van Wijkraad Hulst-Zuid. 
Ad D’Hondt beëindigt per 1 januari 2019 zijn secretaris-functie bij de wijkraad. 
Een en ander betekent, dat dit alles een flinke aderlating in de bestuurssterkte gaat 
zijn. 



De wijkraad is dan ook druk op zoek naar nieuwe leden. 
Meldt u aan, het is in het belang van de leefbaarheid in Hulst-Zuid ! !  
 
Vinger aan de pols rond ontwikkelingen Zoetevaart…….. 
Twee leden van onze wijkraad zijn de nieuwe plannen gaan bekijken, die het 
gemeentebestuur ter inzage had gelegd in het Stadhuis. 
Ze kwamen positief gestemd terug, er worden nuttige verbeteringen aangebracht. 
Er is afgesproken dat de wijkraad hier “de vinger aan de pols” gaat houden, omdat in 
Zoetevaart al geruime tijd allerlei verkeersproblemen gesignaleerd worden, die nodig 
om oplossingen vragen. 
We komen hierop in onze Nieuwsbrief zeker nog nader terug. 
 
Sloten keurig opgeschoond…….  
Op verzoek van onze wijkraad hebben de Gemeente en het Waterschap de sloten en 
hun directe omgeving bij de Rabobank en het winkelcentrum in Hulst-Zuid een flinke 
opschoonbeurt gegeven. Nu is beter te zien, dat dit een mooi gebied is en kunnen 
wandelaars daar nu meer genieten van de fraaie omgeving. 
 

 
 
“Nog openstaande” vragen aan de Gemeente …….. 
Wijkraad Hulst-Zuid heeft de Gemeente gevraagd nog enkele “openstaande vragen” 
te beantwoorden: 

• Het plaatsen van verbodsborden voor fietsers en bromfietsers bij de Traverse; 

• Het meten van fijnstof en roet in onze wijk; 



• Het (doen) verwijderen van een dode (gevaarlijk wordende) boom aan het 
Stationsplein. 

 
Nieuwe vragen aan de Gemeente 
Wijkraad Hulst-Zuid gaat aan de Gemeente vragen: 

• iets te doen aan overlast door vrachtverkeer in Hulst, overlast die ook blijkt te 
zijn in Clinge en Nieuw-Namen; 

• te bekijken of er een hondenuitlaatterrein kan komen in de wijk Groote Kreek; 

• te onderzoeken of het verbeteren van de bewegwijzering op de rondweg 
bespoedigd kan worden. 

  
App. Vuilinzameling/afvalwijzer werkt niet goed 
De wijkraad gaat bij de Gemeente melden, dat de app. voor de 
Vuilinzameling/afvalwijzer niet goed werkt. 
Er is wel geconstateerd dat de nieuwe manier van afval verwerken in Hulst-Zuid 
steeds beter gaat en dat onze medebewoners er steeds beter mee omgaan. 
 

 
 
 



Contact met Wijkraad Hulst-Zuid  ? 
 

➢ E-mail : post.wrhz@gmail.com 
➢ Website : www.wijkraad-hulst-zuid.nl 
➢ Facebook : Info Wijkraad Hulst-Zuid. 
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