
 
 

Nieuwsbrief van Wijkraad Hulst-Zuid . . . mei 2017. 

 
Tijdens onze maandelijkse vergadering, op 2 mei 2017, zijn weer een aantal onderwerpen aan de 
orde geweest, die we graag via deze Nieuwsbrief aan u doorgeven. 
 
 

 
 
Grote Kuis-dag in de Componistenwijk. 
Op zaterdag 20 mei organiseert onze wijkraad, in samenwerking met vele bewoners, een “Grote 
Kuis-dag” in de Componistenwijk. De Kuisdag begint om 10.00 uur in de buurt van de sportkooi aan 
de Mozartstraat en eindigt om plm.16.00 uur. Voor de deelnemers, in alle leeftijden, zijn enkele 
leuke verrassingen aanwezig en ook voor hongerige en dorstige “werkers” wordt gezorgd. 
De gemeente helpt mee, door het beschikbaar stellen van schoonmaakmateriaal en het later 
ophalen van het verzamelde vuil. De gemeente heeft intussen ook toegezegd,  de omheining van de 
vijver te herstellen en het bruggetje te repareren. 

 
 
 



Overleg met de gemeente over overlast jongeren bij de Sportkooi. 
Leden van onze wijkraad hebben in het stadhuis overleg gehad met enkele mensen van de gemeente 
over de klachten over geluidsoverlast bij de Sportkooi in Groote Kreek. 
Afgesproken is, om gedurende enkele weken het gebruik van de sportkooi en de daarbij staande vier 
zitbanken via dagelijkse bezoeken (door de wijkraad-leden) te inventariseren. Daarna zal er opnieuw 
overleg met de gemeente plaatsvinden, teneinde te bekijken of er afdoende maatregelen mogelijk 
zijn om de overlast terug te dringen. Ook de Jongerenwerker van de gemeente en de agent van de 
Jongerenpolitie zijn bij dit overleg betrokken. Intussen is ook enkele keren met de betrokken 
jongeren zelf gesproken. 

 
Sportdag in en rond Sportkooi Groote Kreek uitgesteld.  
Omdat een verzoek van de wijkraad om subsidie van de gemeente te krijgen voor het organiseren 
van een wijkevenement in en rond de sportkooi in Groote Kreek een negatief resultaat opleverde, 
heeft de wijkraad de sportdag, eerst gepland op 27 juni, uitgesteld tot begin september. 
Er is nu meer tijd nodig om aan de benodigde financiën te komen. Hiervoor is men van plan de 
bewoners van Groote Kreek te benaderen. 

 
Verkeer in Zoetevaart. 
De gevaarlijke verkeerssituatie in Zoetevaart blijft onze wijkraad bezighouden. Enkele leden zijn bezig 
hun eigen ervaringen te bundelen, zodat opnieuw aan de gemeente gevraagd kan worden iets aan 
dit “speerpunt m.b.t. de veiligheid in de wijk” te doen. Nu met het mooier wordende weer steeds 
meer mensen gaan fietsen wordt de noodzaak om de problemen in deze veel te smalle straat op te 
lossen nog weer dringender. 

 
Asbest in Hulst-Zuid 
Naar aanleiding van een artikel in BN/De Stem, dd. 12 mei 2017, heeft de wijkraad aan Burgemeester 
en Wethouders nadere informatie gevraagd over het vinden van asbest onder een voormalige 
flessenloods aan het Stationsplein. De wijkraad was daarover niet ingelicht en wil er op korte termijn 
meer over weten. Zo is aan de gemeente o.a. gevraagd hoe het staat met mogelijk gevaar voor de 
volksgezondheid en over het aangekondigde onderzoek. Ook wil de wijkraad weten welke 
veiligheidsmaatregelen er genomen zijn. 
 
Weer een nieuw bestuurslid er bij …….. 
Met enthousiasme heeft onze wijkraad weer een nieuw bestuurslid  verwelkomd. 
Mevr. Bianca Bastiaansen uit Groote Kreek is onze gelederen komen versterken en bracht het totaal 
aantal bestuursleden op 10. Helaas zal dit totaal aantal weer wat gaan dalen, omdat in juni weer 
twee mensen de wijkraad gaan verlaten. 
 
Geen openbare vergaderingen in juli en augustus. 
In verband met de vakantieperiode zal Wijkraad Hulst-Zuid in de maanden juli en augustus geen 
openbare vergaderingen houden.  
De laatste openbare vergadering(voor alle belangstellenden toegankelijk) in dit seizoen zal 
plaatsvinden op dinsdag 6 juni a.s., in Hotel Hulst aan de v.d. Maelstedeweg en begint om 19.30 uur. 
Ook dan zal het voor aanwezige wijkbewoners weer mogelijk zijn om gebruik te maken van de 
gelegenheid om “in te spreken”, of wel “mee te praten”. 
 
Contact met Wijkraad Hulst-Zuid ? 
U kunt ons laten weten hoe u over een en ander denkt en u kunt uw op- en aanmerkingen en ook 
vragen vrijblijvend sturen naar het e-mailadres : post.wrhz@gmail.com 
Kijkt u voor nog meer informatie ook regelmatig op onze website : www.wijkraad-hulst-zuid.nl  
of op Facebook (info Wijkraad Hulst-Zuid). 
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