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Nieuwsbrief september 2022 
 

Na de zomervakantie is wijkraad Hulst-Zuid terug begonnen met de maandelijkse vergaderingen. 

Hierna volgt een kort verslag van de vergadering van 6 september. 

 

Buurtbemiddeling: 
Wanneer er een conflict ontstaat tussen buren is het soms moeilijk een oplossing te vinden waar 

beide partijen zich in kunnen vinden. Om verdere escalatie te voorkomen kan de Buurtbemiddeling 

als onbevooroordeelde partij worden ingeschakeld om te bemiddelen. Mevrouw Anja Rijlaarsdam 

van de Buurtbemiddeling heeft hierover uitvoerig uitleg gegeven.  In het laatste gedeelte van deze 

nieuwsbrief komen we hierop terug.  

 

Energietoeslag: 
Zoals via verschillende kanalen (krant, televisie) meegedeeld, hebben mensen met een beperkt 

inkomen recht op een energietoeslag van €1300 voor dit jaar. Onduidelijk is of iedereen die daar 

aanspraak op kan maken, dit ook heeft gedaan. Misschien dat iemand niet goed weet hoe dit in zijn 

werk gaat of enigszins schroomt om hulp te vragen. Hieronder vindt u alvast wat uitleg: 

• De toeslag wordt toegekend als uw netto inkomen per maand – zonder vakantiegeld – niet 

hoger is dan onderstaande bedragen: 

Alleenstaande en alleenstaande ouder vanaf 21 jaar € 1256,10 

Alleenstaande en alleenstaande ouder vanaf AOW € 1397,27  

Gehuwd of samenwonend vanaf 21 jaar  € 1794,40 

Gehuwd of samenwonend vanaf AOW   € 1892,27 

➢ Let op: bij dit netto inkomen moeten ook bedragen meegeteld worden zoals bijvoorbeeld 

een bedrijfspensioen. 

• Hoe aanvragen?   

o Digitaal via www.gemeentehuis.nl en zoekterm “energietoeslag” (met gebruik van 

DigiD). 

o Formulier ophalen bij de gemeentewinkel (Grote Markt 24). 

o Formulier per post ontvangen: bel 14 0114 en u krijgt het formulier thuisgestuurd. 

• Aanvragen kan - volgens de website van de gemeente - tot uiterlijk 31 december. 

• Als iemand hulp nodig heeft bij het invullen van de aanvraag kan de formulierenbrigade van  

Hulst voor Elkaar hierbij helpen.  Die kan u bereiken op tel (0114) 684 700. 

 

 

http://www.gemeentehuis.nl/
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Verwijderen van 9 platanen: 
Tijdens onze vorige vergadering vroeg iemand meer uitleg over het verwijderen van negen platanen 

ter voorbereiding van de werken aan het Scharnier. De gemeente liet ons weten dat verplanten hier 

geen optie is omdat op het moment dat de werkzaamheden starten, de bomen nog volop in blad 

staan. Wel zal er beken worden of er bomen kunnen worden teruggeplaatst in het nieuwe ontwerp. 

 

Parkeren van bedrijfsbussen in een woonwijk: 
Regelmatig komt het voor dat bedrijfsbussen geparkeerd staan in een woonwijk en daarmee het 

uitzicht vanuit de woning belemmeren. In onze gemeente mogen bedrijfsbussen die langer zijn dan 6 

meter en hoger dan 2,4 meter enkel tussen 8.00 u en 18.00 u in de wijk parkeren.  Buiten deze uren 

moet men elders gaan parkeren. 

 

Dode vissen in vijvers: 
In enkele vijvers van de Groote Kreek lagen dode vissen aan het wateroppervlak. Dit gebeurt wel 

vaker bij een langdurige warme periode, waardoor het water opwarmt en zuurstofgehalte daalt. 

Daardoor kunnen vissen stikken. Ook kunnen er andere oorzaken zijn zoals botulisme of blauwalg.  

Het is belangrijk de gemeente te contacteren (Buiten Beter app of Melding Openbare Ruimte) om 

deze dode vissen zo snel mogelijk uit het water te laten halen, wat ook hier gedaan werd.  Eén van de   

bewoners had het ook telefonisch gemeld.  Meteen is er ook bagger van de bodem weggehaald. 

 

Opening speeltuintje Wittebrug: 
Door het slechte weer kon de opening op 10 september niet doorgaan. Die is nu uitgesteld tot 24 

september. Kinderen uit de Wittebrug kunnen die dag spelletjes spelen - in samenwerking met Hulst 

voor Elkaar - en er wordt getrakteerd op een appel of een ijsje. 

 

Opening en 10-jarig bestaan sportkooi Groote Kreek: 
De sportkooi werd in 2012 gerealiseerd op initiatief van Otto Vosveld (1938-2021), destijds secretaris 

van onze wijkraad. Het plan was de officiële opening en tevens het tienjarig bestaan te vieren op 16 

september. Jammer genoeg hebben de weergoden anders beslist en is de opening nu uitgesteld tot 

vrijdag 23 september om 15u30. Er zullen demonstraties zijn van voetbal, tennis, basketbal en 

kickboksen, georganiseerd door Hulst voor Elkaar.  Ook hier krijgen de kinderen een gratis ijsje of een 

appel. 

 

Herinrichting Havenfort en Traverse: 
De plannen voor deze herinrichting liggen ter inzage bij de gemeente. Zoals in vorige nieuwsbrieven  

gemeld wordt het terrein waar de supermarkten zijn meer “verbonden” met de binnenstad door een 

breed fiets- en wandelpad via de Traverse.  Ook wordt de huidige brug vanaf de parking bij de Jumbo 

breder en worden de camperplaatsen beter ingericht. 

 

Groote Kreek II: 
Het is op dit moment nog steeds niet duidelijk waar de nieuwe ontsluitingsweg voor Groote Kreek II 

komt. De klankbordgroep zal binnenkort bijeenkomen om te worden bijgepraat over de huidige 

stand van zaken. 

 

Hondenspeelweide: 
De gemeente werkt aan een plan om drie hondenspeelweiden – verspreid over de gehele 

gemeente - te realiseren.  Precieze locaties zijn nog niet bekend.  Bewoners zullen de kans krijgen jun 

mening te geven.  
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Buurtbemiddeling (vervolg): 
De buren aanspreken op overlast is niet makkelijk. Hier zijn enkele tips on het gesprek te doen 

slagen: 

o Bespreek op een moment dat je zelf niet boos bent en dat het de buren uitkomt. 

o Gebruik een vriendelijke toon en vertel specifiek waar je last van hebt. Toon ook begrip voor 

hun standpunt. 

o Benoem het tijdstip wanneer je de overlast ervaart (bijvoorbeeld: luide muziek na 22u).  

o Leg uit wat de overlast voor jou betekent. Dat maakt het begrijpelijk voor de buren. 

o Luister naar de reactie van de buren en probeer samen een oplossing te zoeken. Maak daar  

afspraken over. 

Als het toch niet lukt er samen uit te komen en de spanningen blijven oplopen, dan kan je de 

buurtbemiddeling inschakelen. 

Buurtbemiddeling werkt met daarvoor opgeleide vrijwilligers die kunnen helpen om overlast en 

conflicten tussen buren in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken.  De bemiddelaars nemen 

een volledig onpartijdig standpunt in en luisteren naar het verhaal van beide partijen.  Deze 

gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en worden ofwel thuis ofwel op een andere locatie gehouden. De 

bemiddelaars trachten het gesprek weer op gang te brengen en een oplossing te zoeken waar 

iedereen zich in kan vinden.  

Wanneer beide partijen weer met elkaar praten en afspraken hebben gemaakt, profiteert uiteindelijk 

de gehele buurt hiervan en is het leefklimaat in de wijk weer aangenaam.  

 

➢ Buurtbemiddeling Hulst is op dit moment op zoek naar vrijwilligers die de taak van 

bemiddelaar op zich willen nemen. U krijgt hiervoor een korte opleiding. 

Wilt u zich inzetten voor een betere buurt, neem dan contact op met coördinator Anja 

Rijlaarsdam op telefoonnummer 06-54311465 of e-mail naar 

buurtbemiddeling@gemeentehulst.nl 

 

Agenda volgende vergadering: 
Op verzoek van bewoners is de agenda van de wijkraadsvergaderingen voortaan ook te vinden op 

onze website https://www.wijkraad-hulst-zuid.nl onder “vergaderingen” -> “geplande 

vergaderingen”.  De agenda zal ongeveer een week voor de datum van de vergadering beschikbaar 

zijn. 

➢ Wij kunnen u alvast meedelen dat de heer Jordy Wieland, jeugd- en jongerenwerker van 

Hulst voor Elkaar aanwezig zal zijn rond 20u15. Dit is een interessant en actueel onderwerp 

voor de jongeren zelf (er is te weinig te doen in de wijk) of hun ouders, maar ook voor 

bewoners die bijvoorbeeld overlast van hangjongeren ondervinden. 

 

Onze volgende vergadering is gepland op dinsdag 4 oktober om 19u30 in Hotel Hulst aan de 

van der Maelstedeweg.  Bewoners van onze wijk zijn van harte welkom! 

De agenda voor deze vergadering kunt u enkele dagen voor aanvang van de vergadering vinden op 

onze Facebook pagina Info Wijkraad Hulst-Zuid en op onze website https://www.wijkraad-hulst-

zuid.nl   

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

nemen. 
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