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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2019 
Tijdens de openbare vergadering van 11 november, kwamen de volgende punten aan bod: 

 

Nieuwe bestuursleden: 

Nadat vorige maand Miriam Vlassenrood tot het bestuur was toegetreden, sloten nu Huub 

Breijaert, Marianne Kaldenbach en Louise Holtrust zich aan.   De wijkraad telt nu 9 

bestuursleden, mooi verdeeld over alle wijken van Hulst-Zuid. 

 

Meldingen door bewoners: 

Vorige maand werden een aanzienlijk aantal meldingen bij de wijkraad gedaan, die op haar 

beurt de gemeente hierover contacteerde.   

Werden inmiddels opgelost:  

• Een verlaagde stoeprand bij appartementen Het Pakhuis ten behoeve van de 

brancard van het ambulancepersoneel. 

• Onkruid verwijderd aan groenstrook tussen Steensedijk en Vivaldistraat. 

• Afwateringsgeul Diepenbrockpad schoongemaakt. 

• Laaghangende takken Händelstraat zijn gesnoeid. 

• Trottoir Händelstraat deels goedgelegd.  Er liggen echter nog ongelijke tegels. 

De gemeente werkt inmiddels aan het volgende: 

• Ongedierte gesignaleerd aan de Steensedijk. 

• Laaghangende takken van der Maelstedeweg. 

• Ongelijke tegels op het wandelpad aan de van der Maelstedeweg aan de kant van de 

Buitenvest (zowel rechtover de begraafplaats als recht tegenover Hotel Hulst). 

Ook de aangereden verlichtingspaal aan de Zoetevaart (nabij de rotonde) is reeds gemeld, 

maar er is nog geen nieuw armatuur geplaatst. 
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Voorstel “boost” wijk: 

De gemeente heeft begin september in de kranten meegedeeld dat er een bedrag 

beschikbaar gesteld wordt voor projecten die bijdragen aan het versterken van de 

leefomgeving in de verschillende wijken.  Het bedrag per wijk is berekend op het aantal 

inwoners.   

Bij de wijkraad is op dit moment een voorstel bekend voor een pump track fietsparcours in 

het parkje tussen de Wittebrug en de Grote Kreekwijk.  Hiermee zou eventueel een cross-

fietsparcours kunnen worden gecombineerd.  Inwoners die nog andere ideeën hebben 

kunnen dit melden bij de gemeente en bij de wijkraad.  Hiervoor dient een formulier te 

worden ingevuld (Website gemeente Hulst, zoek onder “boost”).   

De voorstellen zullen op de jaarvergadering voorgelegd worden aan de aanwezige bewoners 

en het gemeentebestuur.   

 

Jaarvergadering: 

Hieronder een aantal punten die de wijkraad graag met het gemeentebestuur en de 

aanwezige bewoners wil bespreken tijdens de jaarvergadering: 

• Roetvorming en verkeersoverlast ter hoogte van het Reynaertshof. 

• Snelheid verkeer Grote Kreekweg, Zoetevaart, Stationsweg. 

• Verkeer Zoetevaart. 

• Verkeer Grote Kreekweg: betere bebording rondweg Kapellebrug/Kloosterzande. 

• Veiligheid fietsers en voetgangers aan beide rotondes Grote Kreekweg. 

• Groenbeheer: vijvers Componistenwijk, geluidswal Zoetevaart, onkruid, plantsoen 

Händelstraat/Sweelinckhof. 

• Verwilderde tuinen particulieren. 

• Vraag voor een omheind hondenuitlaat-terrein. 

• Vraag voor meer afvalbakjes. 

• Fietsers en scooters op het voetpad achter de Wittebrug. 

• Camperplaatsen en plaatsen voor autobussen aan het Stationsplein. 

• Verkeerssituatie aan de Action. 

• Voetgangers hoek Händelstraat/Zoetevaart. 

• Wat wordt er gebouwd aan het voormalige Karwei terrein (Absdaalseweg). 

Ook kunnen bezoekers vragen stellen tijdens de rondvraag. 

 

➔ Volgende vergadering:   

Op dinsdag 10 december begint de jaarvergadering met een afvaardiging van 

het college van B&W om 19u30 stipt in Hotel Hulst aan de van der 

Maelstedeweg.  U bent van harte welkom! 

    


