
 
       NIEUWSBRIEF        -        JUNI 2017 
Wijkraad Hulst-Zuid heeft op 6 juni j.l. weer vergaderd en wij hebben 

weer enkele agendapunten behandeld die wij graag aan u 

doorgeven. 

Vernieuwd bestuur. 

We hebben op 6 juni afscheid genomen van twee bestuursleden. Het waren Ina Kanse en 
Kees de Kooning, die na een hele lange bestuursperiode hun lidmaatschap beëindigden. 
Voorzitter Marlies Burm dankte hen voor hun inzet en vele werk voor de wijkraad. 
Er zijn intussen ook weer drie nieuwe leden verwelkomd : Christan Labee, Bianca 
Bastiaansen en Jeroen Stolk. Hieronder ziet u in een fotocollage het vernieuwde bestuur. 
 

 
 

 



Overlast door jongeren. 
Wijkraad Hulst-Zuid deelt nog steeds de zorgen die buurtgenoten hebben m.b.t. overlast 
door  
(hang-)jongeren. Die overlast wordt ondervonden nabij de sportkooi aan de Waterstraat en 
een pleintje elders in de wijk. 
Er is al diverse keren met de betrokken jongeren gesproken en we hebben hen duidelijk 
gewezen op de hinder die de buurt ondervindt van hun aanwezigheid, die vaak gepaard gaat 
met (radio-)herrie en geronk van auto’s en brommers. Ze hebben steeds “beterschap” 
beloofd, maar ja ……. 
De wijkraad heeft intussen enkele gesprekken gevoerd met de politie (Wijkagent en Jeugd-
agent), 
Jongerenwerker Rose Mandungu en de gemeente, om samen te bekijken of de problemen 
opgelost kunnen worden. Tot nu toe echter zonder resultaat.  
De politie is attent op de klachten en reageert direct op een telefonisch binnenkomende 
klacht. Men gaat dan, zo mogelijk, onmiddellijk ter plaatse. 
De wijkraad blijft, samen met de eerder genoemde instanties, zoeken naar mogelijkheden 
om de overlast terug te dringen. 
 

 
 
Overleg over kruispunt Stationsweg-v.d. Maelstedeweg. 
De wijkraad heeft onlangs met bewoners van flatgebouwen aan de Stationsweg gesproken 
over verkeersoverlast. De gesprekken, ook met de gemeente, gaan in september verder. 
 
 
 
’n Heel geslaagde Grote Kuis-dag in de Componistenwijk 
Op 20 mei organiseerde Wijkraad Hulst-Zuid een Grote Kuis-dag in de Componistenwijk. 
We kregen daarbij de spontane en enthousiaste hulp van een twintigtal volwassen 
buurtbewoners en een hele groep kinderen. Samen hebben ze de buurt “aangepakt”, waarbij 
geschrobd werd, geschuurd, gespit, getimmerd en nogal wat zwerfvuil werd opgeruimd. 
De sfeer was prima en veel buurtbewoners namen de gelegenheid te baat om nader kennis 
met elkaar te maken. Ook de wethouders Van Driessche en Totte waren present en staken 
al gauw eveneens de handen uit de mouwen.  
Bijgaande collage geeft een impressie van een en ander.  
 



 
 
 
Bruggetje in Componistenwijk baart nog zorgen. 
Het bruggetje in de Componistenwijk baart de bewoners nog steeds zorgen. De gemeente 
heeft het gedeeltelijk opgeknapt, maar de bewoners vinden dat het niet voldoende is 
gebeurd. Er liggen planken los en het houten loopgedeelte is in slechte staat. Aan de 
gemeente is intussen gevraagd aan deze gevaarlijke toestand een einde te maken. 
 

Volgende openbare vergadering van Wijkraad Hulst-Zuid :  5 september 2017.  
 
I.v.m. de vakantieperiode wordt niet vergaderd in juli en augustus. 


