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Nieuwsbrief juli 2022 
 

Nog net voor de vakantieperiode heeft wijkraad Hulst-Zuid op 5 juli vergaderd.  Wij willen graag de 

besproken agendapunten met u delen. Hierna volgt een kort verslag. 

 

Fietspad van der Maelstedeweg 
Tijdens de vorige vergadering werd door bewoners de gevaarlijke situatie voor fietsers geschetst die 

is ontstaan door de tijdelijke afsluiting van het fietspad ter hoogte van de bouwwerken aan de van 

der Maelstedeweg.  Ook ontbreekt er een bord dat aangeeft wanneer de fietsers terug de weg 

moeten oversteken.  De wijkraad heeft hiervan een melding doorgegeven aan de gemeente, welke 

die op haar beurt heeft doorgestuurd naar de eigenaar van het nieuwe appartementsgebouw.  

Jammer genoeg staat er nog steeds geen bord… 

 

Afsluiting tussen Assestraat en Wittebrug wijk 
Nu de werken aan de openbare ruimte van de Wittebrug wijk hun voltooiing naderen, vroeg een 

bewoner zich af of het nu niet het goede moment zou zijn om een mooiere afsluiting tussen de 

Assestraat en de Wittebrug  te realiseren.  De oude afsluiting is nu weggehaald omdat er werken aan 

de andere kant van de wijk zijn en daarom het verkeer door de Assestraat moet. 

Bij navraag liet de gemeente ons weten dat er terug twee dezelfde uitneembare paaltjes zullen 

worden geplaatst. 

 

Ontsluitingsweg Groote Kreek II 
De gemeente zou 1,75 miljoen euro ontvangen voor een ontsluitingsweg voor de nieuw te bouwen 

wijk Groote Kreek II.  Het is de wijkraad niet bekend waar deze ontsluitingsweg zal worden 

aangelegd.  Wij hopen dat de gemeente hier snel meer duidelijkheid over kan geven. 

 

Extra voorzieningen voor jongeren 
Scholieren van het Reynaertcollege hebben ideeën aan de burgemeester doorgespeeld voor extra 

speel- en sportvoorzieningen.  Het stadspark zou hier een goede locatie voor zijn.  Meer details zijn 

nog niet bekend. 
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Grote werken op komst 
In onze wijk staan een aantal grote werken op de rol: de her-aanleg van “het Scharnier”, de 

herinrichting van het Havenfort en de Traverse, het vernieuwen van de Absdaalseweg, de aanleg van 

het bike park, de verhuis van de Lidl en de nieuwe bestemming van de huidige locatie, enz.   

Zodra de gemeente meer informatie met ons kan delen, komen wij hier op terug. 

 

Nationale Burendag op 24 september 
Zoals in eerdere nieuwsbrieven al gemeld, kon voor Burendag – mits aan een aantal voorwaarden 

werd voldaan - een bijdrage van maximum  € 350 worden aangevraagd bij het Oranjefonds.  

Om buurtbewoners te inspireren deze kans aan te grijpen om iets met elkaar te organiseren, hebben 

de leden van de wijkraad ongeveer 1200 flyers rondgebracht in onze wijk. 

Inmiddels hebben we vernomen dat, door het overweldigend succes in het hele land, het 

beschikbare budget volledig is uitgegeven.  

 

Vervolg op de Warmtetransitie Visie 
Er komt mogelijk een vervolgvergadering over de Warmtetransitie Visie van de gemeente, waarbij 

meer in detail kan worden gegaan over de verschillende mogelijkheden.  Dit is vooral interessant 

voor bewoners van iets oudere woningen.  Een eerste indruk over deze transitie kregen we tijdens 

onze vergadering van 31 mei (zie nieuwsbrief juni). 

Wie geïnteresseerd is kan alvast op 1 en 2 oktober terecht in Den Dullaert tijdens de Tuin-, Bouw- en 

Interieurbeurs waar de heer Stefan Fassaert van de gemeente u meer uitleg kan geven.  

 

De Sportkooi 
De sportkooi aan de Groote Kreek werd aangelegd in 2012.  Om dit 10-jarig bestaan een beetje in de 

verf te zetten, plannen wij midden september een kleine activiteit.  

 

Afscheid bestuurslid  
Louise Holtrust heeft beslist afscheid te nemen van de wijkraad. Het bestuur dankt haar voor haar 

inzet en het vele werk dat ze belangeloos voor de wijkraad deed.  Ze heeft wel beloofd af en toe nog 

eens langs te komen tijdens één van onze vergaderingen. Daar houden wij haar aan. 

 

 

Onze volgende vergadering is gepland op dinsdag 6 september om 19u30 in Hotel Hulst aan 

de van der Maelstedeweg.  Bewoners zijn van harte welkom! 

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

pagina Info Wijkraad Hulst-Zuid.   

➔ Wij kunnen u alvast meedelen dat mevrouw Anja Rijlaarsdam van  

Buurtbemiddeling Hulst aanwezig  zal zijn.  

 

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

nemen.  En … de koffie staat klaar! 

 


