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Nieuwsbrief oktober 2019 
In een druk bezochte wijkraadsvergadering op maandag 14 oktober werden vele punten 

door de bewoners aangebracht.  Hieronder is een samenvatting: 

 

Ambulance bij appartementen Het Pakhuis: 

Een bewoner van dit gebouw gaf aan dat de ambulancemedewerkers kostbare tijd verspillen 

met het vinden van een gepaste doorgang voor de brancard (geparkeerde auto’s, hoge 

stoeprand).  De wijkraad heeft het volgende compromis voorgesteld:  links vóór de 

parkeervakken zou een verlaagde stoeprand kunnen worden gecreëerd, waarbij de 

ambulance wel op straat staat, maar makkelijk en zonder hindernissen met de brancard over 

een verlaagde stoeprand de appartementsgebouwen kan bereiken.  De gemeente heeft 

inmiddels beloofd dit op korte termijn te gaan realiseren. 

 

Gepland appartementsgebouw naast politiebureau voor Stichting Tragel: 

Twee leden van actiegroep “Mooi Hulst” waren aanwezig en uitten hun bezorgdheid over de 

hoge concentratie van mensen met een beperking in dezelfde buurt.  Ook zal dit het eerste 

hoge gebouw zijn (max. 13 m) aan die kant van de v.d.Maelstedeweg, wat een precedent 

kan scheppen voor toekomstige gebouwen.  “Mooi Hulst” zal verder actie ondernemen. 

 

Componistenbuurt: 

Er werden diverse klachten opgebracht over het slechte onderhoud van trottoirs en 

openbaar groen.  Bewoners vinden dat de wijk daardoor verpaupert.   

• Trottoirs: Vooral in de Händelstraat liggen vele scheve tegels.  Hetzelfde geldt voor 

de v.d. Maelstedeweg, aan de kant van de Buitenvest.  Dit kan tot verzwikkingen en 
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zelfs tot valpartijen leiden.  De wijkraad heeft inmiddels een melding gedaan aan de 

gemeente. 

• Overhangende takken:  Eveneens aan de Händelstraat en de v.d. Maelstedeweg 

hangen takken van bomen zo laag dat ze tegen de hoofden van wandelaars komen. 

De wijkraad heeft ook hier een melding gedaan: de bomen aan de Händelstraat zijn 

inmiddels gesnoeid en hetzelfde zal nog gebeuren aan de v.d. Maelstedeweg. 

• Onkruid in plantsoenen:  In het plantsoen tussen de Steensedijk en de Vivaldistraat is 

hoog opgeschoten onkruid achter de bebossing.  Ook tegen de achterkant van de 

tuinen van de Steensedijk op ditzelfde plantsoen groeit onkruid.  De wijkraad heeft 

dit gemeld bij de gemeente. 

• Afwatering Diepenbrockpad: De afwateringsgeul is begroeid met onkruid en er ligt 

grond op.  Dit bemoeilijkt de afwatering van dit pad.  De wijkraad heeft dit inmiddels 

doorgegeven aan de gemeente.  

• Kan men de trottoirs sneeuwvrij maken in de winter?  Bewoners moeten dit zelf 

doen.   Op trottoirs bij plantsoenen kan de gemeente dit niet doen omdat het zout 

dat men gebruikt enkel werkt als er zeer intensief over gereden (of gewandeld?) 

wordt. 

• Een aantal jaren terug werden bomen verwijderd uit het plantsoen aan de 

Händelstraat – Sweelinckhof.  Kunnen hier nieuwe bomen worden geplant?  De 

wijkraad zal dit inbrengen tijdens de jaarvergadering. 

• Riet in de vijvers: Er is haast geen water meer te zien.  Alles is overwoekerd door riet.  

De wijkraad zal dit inbrengen tijdens de jaarvergadering. 

 

Plastic zakken ZRD: 

Een bewoner gaf aan dat de website soms de bestelling niet registreert en er dus geen 

zakken verstuurd worden.  Opnieuw bestellen duurt nog eens 9 dagen extra.  De 

wijkraad adviseert ver op voorhand te bestellen. 

 

Speeltoestel Wittebrug: 

De bewoners van de Wittebrug hebben gekozen voor een houten speelhuisje. Men 

verwacht dit te kunnen plaatsen eind dit jaar / begin volgend jaar. 

 

Voetpad achter wijk Wittebrug: 

Bewoners klagen dat er groepen fietsers en bromfietsers over dit pad rijden.  Daardoor 

lopen wandelaars gevaar te worden aangereden.  Dit is een voetpad!  Kan de gemeente 

meer doen om fietsers en bromfietsers te weren?  De wijkraad zal dit bespreken met de 

gemeente. 
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Afvalcontainer kwijt: 

Een bewoner aan de Steensedijk had 2 dagen naar zijn afvalcontainer gezocht en nergens 

gevonden.  Deze was blijkbaar “ingeslikt” door de ZRD wagen.  De ZRD heeft de eigenaar 

hierover niet verwittigd.  Een nieuwe container bij de ZRD bestellen kan enkele weken 

duren. 

 

Kledingcontainers: 

De kledingcontainers bij garage vd Poel en in de Grote Kreek zijn overvol en er worden 

zakken naast gezet.  De wijkraad zal dit opnemen met de gemeente. 

 

Rotonde Grote Kreekweg / v.d. Maelstedeweg / Clingeweg: 

Een bewoner meldde dat dit een gevaarlijke rotonde is voor de schoolgaande jeugd 

(onoverzichtelijk en veel verkeer).  De wijkraad zal trachten hier meer informatie over in 

te winnen om dit dan later met de gemeente te bespreken.  

 

Hondenterrein: 

Vanuit de Componistenbuurt en de Grote Kreek, is er vraag naar een omheind honden 

uitlaatterrein.  Er wordt hondenbelasting betaald, maar daar staat niets tegenover.  De 

wijkraad zal dit op de jaarvergadering in brengen.                                                     

Anderzijds wordt aan de hondeneigenaars gevraagd de hondenpoep op te ruimen als die 

op het voetpad, de straat of op een wandelpad ligt.   

 

Burenruzies: 

De wijkraad kan daar niet in bemiddelen.  Dit is een taak voor de Buurtbemiddeling.  Die 

kan men bereiken via buurtbemiddeling@gemeentehulst.nl  

 

Verkeerssituatie aan de Action: 

Een bewoner geeft aan dat het gewone verkeer tussen de Steensedijk en de 

Absdaalseweg zeer moeizaam verloopt omdat auto’s plots achteruit hun parkeerplek de 

weg oprijden en winkelend publiek oversteekt zonder te kijken.  De bewoner heeft dit al 

eerder bij de gemeente voorgelegd.  De wijkraad zal trachten op haar beurt de gemeente 

hierover te benaderen. 

 

 Volgende vergadering: Op maandag 11 november om 19u30 in Hotel Hulst aan 

de v.d.Maelstedeweg.  U bent van harte welkom!  


