
 

 

 

Nieuwsbrief   -  september 2017. 

 
Wijkraad Hulst-Zuid is voor de eerste keer na de zomervakantie weer 
bijeen geweest en geeft u via deze Nieuwsbrief de nodige informatie 
door ……….. 
 
 
Zoetevaart wordt gereconstrueerd 
 
Reeds vele jaren dringt Wijkraad Hulst-Zuid er bij de gemeente op aan 
om iets te doen aan de (gevaarlijke ! ) verkeerssituatie in Zoetevaart. 
De straat is erg smal, wat vervelende gevolgen heeft voor het verkeer en 
waarvan vooral fietsers de dupe zijn. Ook de bewoners van de straat 
klagen al lang over die situatie. 
De gemeente heeft tot nu toe wel geluisterd naar die bezwaren, maar 
deelde steeds mee, dat er voor een verbetering geen budget was. 
 
Maar ……… het gaat nu tóch gebeuren ! ! 
De gemeente heeft de wijkraad meegedeeld, dat momenteel plannen 
uitgewerkt worden om Zoetevaart te reconstrueren. 
De weg zal gedeeltelijk verbreed worden, door de aanliggende trottoirs 
smaller te maken. Bovendien zal het inrijden vanaf de v.d. Maelstedeweg 
vergemakkelijkt worden, door een gedeelte van de bocht (trottoir) af te 
halen, zodat de indraai breder wordt. 
 
 
 
 



 
 
Zowel de automobilisten als de fietsers en zeker ook de bewoners van 
Zoetevaart zullen blij zijn met deze aanpak van de gemeente. 
Wijkraad Hulst-Zuid heeft de gemeente meegedeeld, zeer content te zijn 
over deze geplande aanpak. 
Wanneer een en ander z’n beslag zal krijgen is nog niet bekend. 
(Op de foto : de huidige situatie in Zoetevaart………) 
 
 
 
Sportdag Groote Kreek afgelast…….. 
 
De sportdag die de wijkraad in en rond de Sportkooi in Groote Kreek 
wilde organiseren op zondag 17 september is afgelast. 
Er hebben zich te weinig deelnemers aangemeld, wat waarschijnlijk te 
wijten was aan het feit dat men zich aan moest melden vóór 1 sept. Die 
datum was ongelukkig gekozen i.v.m. de zomervakantie. 
De wijkraad heeft nu plannen om het komende voorjaar nogmaals een 
poging te wagen, maar…… dan niet zo dichtbij een vakantieperiode. 
 
 
 



 
 
Kaartmiddagen in Brasserie Oud Hulst zijn een succes ! 
 
 

 
 
De kaartmiddagen, die onze wijkraad iedere donderdagmiddag van 
13.30 uur tot 15.30 uur in Brasserie “Oud Hulst” (Stationsplein) 
organiseert, zijn een succes.   
Na de zomervakantie zijn de kaarters (momenteel een twintigtal) weer 
vanaf 7 september wekelijks bijeen om elkaar te bekampen met “bieden” 
of “jokeren”. 
Er wordt door de deelnemers € 2,- per middag ingelegd, de consumpties 
zijn voor eigen rekening. 
Kaartliefhebbers, die ook de gezellige sfeer eens willen proeven en 
gezellig mee willen doen, zijn alsnog van harte welkom ! 
 
Contact met Wijkraad Hulst-Zuid ? ? 
 
Als u contact wilt, tips hebt of op- of aanmerkingen heeft voor Wijkraad 
Hulst-Zuid, dan kunt u mailen naar : post.wrhz@gmail.com. 
Wilt u méér informatie, neem dan eens een kijkje op onze website, die 
u vindt op www.wijkraad-hulst-zuid.nl. 
Ook op facebook zijn wij te vinden : Info Wijkraad Hulst-Zuid.  
 
 
Onze volgende (openbare !)  vergadering ……. 
Onze volgende vergadering houden we op dinsdag 3 oktober a.s 
In Hotel Hulst (v.d. Maelstedeweg), aanvang 19.30 uur. 
De vergadering is openbaar en dus voor belangstellenden vrij 
toegankelijk ! 
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