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Nieuwsbrief oktober 2022 
 

Dinsdag 4 oktober hield de wijkraad haar maandelijkse openbare vergadering.  Met deze nieuwsbrief 

willen wij jullie op de hoogte brengen van de voornaamste punten die werden besproken. 

 

Enquête sporten, spelen, bewegen en ontmoeten: 
De gemeente heeft ons gevraagd om ook langs deze weg te wijzen op een online enquête over wat de 

wensen van de bewoners zijn voor sporten, spelen, bewegen en ontmoeten.  Scholen zullen samen met de 

leerlingen vooral hun inbreng geven over het gedeelte “spelen”.  Anderen kunnen hun mening geven over 

”sporten”, “bewegen” en “ontmoeten”. 

De enquête werkt o.a. met een kaart van Hulst waarop men gewenste locaties kan aanduiden. 

Op basis van de resultaten wil men een plan voor het hele grondgebied opstellen en van daaruit de nodige 

selecties maken.   

De beste en eerlijkste resultaten kan men bereiken als zo veel mogelijk bewoners deze enquête invullen.  

Dit kan tot en met 23 oktober.  Hierbij de link: https://new.maptionnaire.com/q/89adz89mx2ma. 

 

Crisisnoodopvang in Reynaertland: 
Zoals bijna dagelijks via de media wordt gemeld, is er dringend nood aan tijdelijke opvang voor 

asielzoekers. Ook de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen nemen elk een deel op zich.  Voor Hulst gaat 

het over 35 mensen die zullen worden opgevangen in Reynaertland. 

Op maandag 26 september gaf wethouder Jean-Paul Hageman meer uitleg:  

- De crisisnoodopvang is voor een duur van drie maanden; verlenging is mogelijk. 

- De opvang gebeurt in de themazaal van Reynaertland, die daarvoor werd aangepast. 

- Er komt een huisreglement. Daarin zal bijvoorbeeld ook worden aangegeven wanneer de 

bewoners ’s avonds terug binnen moeten zijn.  

- Er zijn permanent twee bewakers aanwezig (24 uur per dag, 7 dagen per week). 

- Het zwembad zal niet toegankelijk zijn vanuit de opvangzaal. Er is een afzonderlijke ingang aan de 

achterkant van het gebouw. 

- Er zou een centraal nummer komen om eventuele overlast te melden. Bij nazicht op de website 

van de gemeente staat echter dat men kan bellen naar (0114)140114, wat het gewone centrale 

nummer van de gemeente is. Wanneer nodig kan de politie worden bereikt op nummer 0900 8844 

en bij noodgevallen op nummer 112.  Er is ook een e-mail adres beschikbaar: 

crisisnoodopvang@gemeentehulst.nl  

- Verenigingen die van de themazaal gebruik maakten, kunnen tijdelijk terecht bij Den Dullaert. 

  

 

https://new.maptionnaire.com/q/89adz89mx2ma
https://new.maptionnaire.com/q/89adz89mx2ma
mailto:crisisnoodopvang@gemeentehulst.nl
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10-jarig bestaan Sportkooi: 
Begin september had de wijkraad 450 flyers verspreid in wijk de Groote Kreek om het 10-jarig bestaan van 

de sportkooi te vieren, dit in samenwerking met Hulst voor Elkaar. Door het slechte weer werd alles een 

week uitgesteld tot 23 september. Er waren mogelijkheden voorzien voor basketbal, tennis, voetbal en 

kickboksen onder begeleiding van sportcoaches. Kinderen konden gratis een ijsje of een appel krijgen, 

gesponsord door de wijkraad.  

Aan de ingang van de sportkooi werd ook een bord onthuld door Jopie Vosveld, de weduwe van Otto 

Vosveld (1938-2021).  Dankzij de tomeloze inzet van Otto is de sportkooi in 2012 tot stand gekomen en 

kunnen jongeren lekker buiten sporten in hun eigen buurt. 

 

          
 

Opening speeltuin wijk de Wittebrug: 
De speeltuin in de Wittebrug werd op 24 september officieel geopend. Kinderen uit de wijk knipten zelf 

het lint door.  Ook hier heeft de wijkraad de kinderen getrakteerd op een ijsje en een appel. 

  
 De speeltuin wordt plechtig geopend door onze voorzitter en de aanwezige kinderen 

 

 
   En daarna kon er volop gespeeld worden… 
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Jongerenwerker Jordy Wieland: 
Tijdens onze vergadering kwam ook jongerenwerker Jordy Wieland aan het woord. Hij krijgt meldingen 

binnen via politie of gemeente over jongeren die bijvoorbeeld overlast bezorgen. Eerst gaat hij na of er 

werkelijk sprake is van overlast, dan gaat hij met hen in gesprek op een rustige manier.  Hij legt hun 

duidelijk uit hoe hun gedrag van invloed is op de buurt (lawaai, onveiligheidsgevoel, kleine vernielingen, 

enzovoort). Door het gesprek begrijpen de jongeren dat ze overlast veroorzaken en passen ze hun gedrag 

aan.  

Uit het gesprek komt vaak ook naar voor aan welke vorm van ontspanning de jongeren nood hebben. 

Jordy wijst hun dan bijvoorbeeld op jongerencentrum Komma in den Dullaert, of start een één op één 

traject, of brengt hun in contact met een werkleerbedrijf, enzovoort. 

Bewoners die overlast van jongeren ondervinden kunnen dit melden aan de gemeente (tel 0114.140114), 

aan Hulst voor Elkaar (tel 0114.684700) of aan de politie (0900 8844). Daarbij kunt u vragen de 

jongerenwerker in te schakelen en geef aan op welk tijdstip de jongeren zich op een bepaalde plaats 

bevinden zodat hij met hen in gesprek kan gaan. 

 

Ingang Wittebrug: 
Om de wijk Wittebrug een mooie en passende ingang te geven, werd een muurtje gemetseld aan beide 

zijden van het begin van de Droge Kreek, zodat het uitzicht van een brug ontstond.  

Jammer genoeg werden geelkleurige stenen gebruikt wat niet goed past bij de huizen in de wijk die 

allemaal wit zijn. Op aandrang van de bewoners heeft de gemeente nu toegezegd de stenen te gaan 

schilderen met witte verf. 

 

Kosten energie: 
In onze nieuwsbrief van september hebben we uitgelegd dat bewoners met een relatief laag inkomen, 

energietoeslag kunnen aanvragen.  

Wat verder ook helpt, is het eigen verbruik zo veel mogelijk te drukken. Hiervoor kan men een daarvoor 

opgeleide vrijwilliger van Energiebank Hulst langs laten komen. Hij bekijkt de woning ter plaatse en geeft 

advies om de kosten van energie omlaag te krijgen door besparingstips en kleine aanpassingen.  Meer info 

vindt u op hun website https://www.energiebankhulst.nl.  Bij “contact” vindt u een aanmeldingsformulier. 

 

Voorzitter gezocht: 
Mevrouw Marianne Kaldenbach heeft besloten zich terug te trekken als voorzitter van onze wijkraad per 

eind december van dit jaar. Zij blijft wel aan als bestuurslid.   

Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter. Als u zich graag wil inzetten voor onze wijk 

(Stationsbuurt, Componistenbuurt, Wittebrug en Groote Kreek) kunt u alvast binnenlopen tijdens onze 

volgende vergadering op 8 november. Als die datum niet schikt, neem dan contact op met de secretaris via 

e-mail naar post.wrhz@gmail.com 

     

Onze volgende vergadering is gepland op dinsdag 8 november 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  bij 

“vergaderingen” > “geplande vergaderingen”. 

 

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

 

 

https://www.energiebankhulst.nl/

