
 
 

Nieuwsbrief mei 2022 
 

Dinsdag 3 mei heeft de wijkraad haar maandelijkse vergadering gehouden.  Ditmaal was de heer 

Raanhuis uitgenodigd voor een presentatie over de toekomstige waterhuishouding in de gemeente 

Hulst.  Een kort verslag hierover en over de andere besproken punten volgt hierna.  

 

Toekomstige waterhuishouding in Hulst (dhr Raanhuis): 
Iedereen zal wel al gemerkt hebben dat door de opwarming van de aarde er soms te veel en soms te 

weinig regen valt. Teveel regen geeft schade aan gewassen (rot), gebouwen, waterkwaliteit en er is 

overstromingsgevaar.  Te weinig regen geeft ook schade aan gewassen (drogen uit), gebouwen 

(funderingsproblemen), slechte waterkwaliteit (minder zuurstof, algen,…).   

Hitte verlaagt de arbeidsproductiviteit, vormt een gevaar voor de volksgezondheid en doet de 

ijskappen smelten waardoor er overstromingsgevaar ontstaat. 

Als de overheid niet zou ingrijpen loopt de schade voor Nederland op tot vele miljarden Euro’s. 

Ook Hulst werkt aan plannen om dit alles in zo goed mogelijke banen te leiden.  Bewoners kunnen 

bijdragen door meer groen in de tuin te halen en (veel) minder te bestraten.  Tegels houden de hitte 

vast en voeren het water af naar de riolering die dan overvol raakt.  Groen (gras, beplanting, bomen) 

hebben een koelend effect en het water sijpelt in de grond, wat ook beter is voor de fundering van 

de gebouwen en het bufferen van water voor droge periodes.  Ook komt er meer leven in de bodem 

wat dan op zijn beurt weer goed is voor bv vogels. 

Waar nodig, werkt de gemeente ook aan het vernieuwen van de riolering.  Daarbij wordt het 

afvalwater van het hemelwater gescheiden en worden rioolbuizen ook iets groter om meer water te 

kunnen afvoeren.  Ook gaat men zoveel mogelijk vijvers met elkaar verbinden. 

Alle plaatsen die bij de gemeente bekend zijn waar wateroverlast gemeld is - hiervoor hadden wij 

onze lezers opgeroepen in onze nieuwsbrief van oktober 2020 - zijn op kaart gezet en daar worden 

nu maatregelen voor uitgewerkt.  Het hele project loopt tot ongeveer 2050. 

 

Hekjes Wittebrug:  
Langs de Wittebrugwijk ligt een voetpad dat “de spoorwegovergang” aan de Grote Kreekweg 

verbindt met de van der Maelstedeweg (kant politiekantoor).  Dit voetpad werd veel gebruikt door 

fietsers, waardoor voetgangers werden gehinderd en het vaak tot woorden kwam.  Sinds het 

plaatsen van hekjes, is het aantal fietsers sterk afgenomen.   

 



Oekraïens gezin: 
Een Oekraïens gezin heeft inmiddels zijn intrek genomen in een woning in de Componistenbuurt.  

Twee leden van onze wijkraad maken het gezin wegwijs. 

 

Brugje componistenbuurt: 
In onze nieuwsbrief van juli 2021 meldden wij dat de gemeente een aantal bruggetjes zou vervangen.  

Die in de Componistenbuurt is dringend aan vernieuwing toe: de planken wiebelen en kraken en er is 

zelfs een plank die afbrokkelt, waarvoor een signalisatiebord werd neergezet.   

 

Nationale Burendag: 
Op zaterdag 24 september is het Nationale Burendag, een dag om samen met je buren iets leuks en 

eventueel nuttigs te doen.  Dit kan bijvoorbeeld door een spelletjesmiddag voor de kinderen te 

organiseren, een rommelmarkt te houden, een muzikaal optreden van een buurtbewoner te regelen, 

de buurt schoon te maken (denk aan zwerfaval opruimen, speeltoestellen en zitbanken met een 

sopje schoonmaken,…), enz een spelletjesmiddag voor kinderen organiseren,  een rommelmarkt 

houden, een muzikaal optreden vaneen buurtbewoner, enz.   

Buurtbewoners moeten het initiatief zelf in handen nemen.  De wijkraad wil iedereen aansporen om 

voor hun buurt iets te organiseren.   

Hiervoor kan zelfs een kleine bijdrage aangevraagd worden via het Oranjefonds 

(https://www.burendag.nl/voorwaarden-partculieren.) 

 

Transitievisie Warmte: 
Het is bekend dat we langzaam van het gas af moeten en dat we in de toekomst andere 

energiebronnen nodig hebben.  Wie meer wil weten over wat dat zou kunnen betekenen voor zijn of 

haar buurt in Hulst-Zuid, kan tijdens onze volgende vergadering meer uitleg krijgen.  We hebben 

namelijk de heer Stefan Fassaert van de gemeente uitgenodigd om de huidige stand van zaken toe te 

lichten. 

 

 

Onze volgende vergadering is vooruitgeschoven naar dinsdag 31 mei om 19u30 in Hotel Hulst 

aan de van der Maelstedeweg.  Bewoners zijn van harte welkom! 

De agenda daarvan kunt u enkele dagen voor de vergadering vinden op onze Facebook pagina   

(Info Wijkraad Hulst-Zuid). 

 

Elke vergadering begint met een openbaar gedeelte, waarbij wijkbewoners het woord kunnen 

nemen.   

 

 

 

Tijdens de wijkraadvergadering van 31 mei zal de heer Stefan Fassaert van de gemeente uitleg geven 

over de energietransitie / transitievisie warmte in Hulst. 

 

 

https://www.burendag.nl/voorwaarden-particulieren

