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Samenvatting vergaderingen januari 2019 tot augustus 2019 

 

Januari 2019 

• Voetpad aan de oostzijde van de Wittebrug wordt gebruikt als fietspad:  Fietsers die vanuit 
het nieuwe fietspad (bos tussen de Molenstraat en de Grote Kreekweg) komen, rijden 
rechtdoor richting vd Maelstedeweg.  Dit is echter een voetpad.  De gemeente heeft 
geantwoord dat dit pad niet wordt aangepast en het dus enkel een voetpad blijft. 

• Camperplaatsen aan het Havenfort: De gemeente heeft een budget voorzien, maar de 
plannen voor uitvoering zijn nog niet bekend.   

• Aanduiding voor parkeerplaatsen autobussen bij Brasserie Oud Hulst:  De wijkraad zal de 
gemeente vragen hoever men staat met dit verzoek. 

• Plastic afval:  De huidige manier van inzamelen aan huis geeft problemen: zakken waaien 
weg, katten krabben ze kapot, e.d.  Bij sommige andere gemeenten (bv Terneuzen) wordt 
een proef gedraaid waarbij het plastic gewoon bij het restafval kan worden gedaan.  Na 
ophalen wordt het plastic dan machinaal gescheiden.  De gemeente Hulst heeft besloten het 
voorbeeld van Terneuzen (nog) niet te volgen.   

• Uitbreiding Grote Kreek:  De gemeente heeft plannen om deze wijk verder uit te breiden.  Dit 
zal echter niet binnen de eerste 5 jaar gerealiseerd worden. 

• Ontbreken van zebrapad aan rotondes Grote Kreekweg:  Voetgangers en fietsers moeten 
voorrang verlenen aan de automobilisten.  Aangezien deze rotondes binnen de bebouwde 
(50 km) kom liggen, zou de wijkraad hier graag zebrapaden zien. 

• Bordjes “verboden voor honden” aan vijvers Componistenbuurt:  De gemeente heeft 
geantwoord dat enkele van deze borden door een bewoner zijn weggenomen.  Zij worden 
(voorlopig?) niet meer teruggeplaatst. 

• Hondenpoep Grote Kreek:  Het beste is de hondeneigenaars direct hierop aan te spreken. 
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April 2019 

• Snelheid verkeer:  Automobilisten rijden vaak te snel op de Grote Kreekweg (max 50 km), 
Zoetevaart (max 50 km) en Stationsweg (max 30 km).  De Wijkraad zal dit opnemen met de 
politie. 

• Geluidwal Zoetevaart wordt slecht onderhouden: Dit resulteert in een slordig uitzicht en het 
woekeren van onkruid.  De wijkraad vraagt meer onderhoud. 

• Afval op parking Lidl/BCC: Er ligt vaak afval op de parking.  De wijkraad heeft dit aangekaart 
en sindsdien wordt het afval regelmatig opgeruimd.   

• Luchtverontreiniging Stationsplein: De juridisch adviseur van de gemeente heeft laten weten 
dat de gemeente niet verplicht is zulke metingen te doen.  De enige conclusie blijft dus het 
omleiden van het verkeer via de rotonde op de rondweg N290. 

• Fietsers Havenkaai (naast Ritel):  Hoewel een geen bord “verboden voor fietsers” staat, kan 
je hier toch een bekeuring krijgen als je er fietst: dit is namelijk een voetpad.   

• Bruggen Grote Kreek:  Deze zijn erg vuil.  De wijkraad heeft dit aangegeven bij de gemeente.   

 

Juni 2019 

• Onopgeloste punten:  De wijkraad zal een document opstellen waarop de onopgeloste 
punten richting gemeente blijven opstaan tot er een uitspraak of oplossing voor is. 

• AED’s in Hulst-Zuid:  Met dit toestel kan een iemand met een hartstilstand worden gered.  
Hiervoor bel je 112, waarbij zowel de ambulance als speciaal opgeleide AED vrijwilligers 
worden verwittigd die dan zo snel mogelijk ter plaatse komen.   In onze wijk zijn er 
voldoende AED’s:  

o Tragel Zorg:   Assestraat 4 
o Tragel Grote Kreek:  Stanleystraat 13 
o Residentie Reynaertshof: Stationsweg 30 
o Regiobank:   Havenfort 4 
o Jumbo:   Stationsplein 30 (enkel tijdens openingsuren winkel) 
o Lidl:    Zoetevaart 8 (enkel tijdens openingsuren) 
o Karwei:  Stationsplein 26 (enkel tijdens openingsuren) 

De gemeente tracht zoveel mogelijk AED toestellen aan de buitenkant van de gebouwen te        

krijgen. 

• Leefbaarheid:  Voor dit jaar komt er een budget beschikbaar om de leefbaarheid en 
samenhang in elke wijk van Hulst te verbeteren.  Bewoners kunnen ideeën inbrengen bij de 
gemeente en/of de wijkraad.  Op de jaarvergadering zal worden beslist welk idee zal worden 
aanvaard. 
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Augustus 2019 

• Eikenprocessierups:  Indien men vaststelt dat er eikenprocessierupsen in de buurt zijn, kan 
men dit aan de gemeente melden via de website van de gemeente Hulst en klik op “melding 
openbare ruimte”.   

• PAS beleid:  Het Programma Aanpak Stikstof kan van invloed zijn op bouwen van woningen, 
want dit zal getoetst moeten worden met de beleidsregels.  Wat dit betekent voor de 
uitbreidingsplannen van de Grote Kreek wijk is nog niet bekend. 

• Appartementen stichting Tragel:  Schuin achter het politiebureau is de bouw gestart.  Ook 
zullen er appartementen komen aan de vd Maelstedeweg, links van het politiebureau. 

• Camperplaatsen Havenfort:  De wijkraad was aanwezig in het stadhuis bij het overleg over dit 
onderwerp. De gemeente werkt plannen uit om de camperplaatsen breder te maken en om 
extra voorzieningen te treffen, zoals voor het legen van het chemisch toilet.    

• Tiny houses:  Letterlijk vertaald: “kleine huisjes”.  Dit zijn kleine houten gebouwtjes waarin bv 
een alleenstaande of een gastarbeider zou kunnen wonen.  De Zeeuws-Vlaamse gemeenten 
zijn hierover in gesprek met Woongoed ZVL. 

• Vuilnisbakken:  De bak bij de Sportkooi is weggehaald/vernield.  De gemeente heeft 
inmiddels een nieuwe bak geplaatst.  Bewoners van de Componistenbuurt vragen extra 
vuilnisbakken.  Locaties nog te bevestigen. 

 


