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Nieuwsbrief november 2022 
 

Met deze nieuwsbrief willen wij onze bewoners op de hoogte brengen van de voornaamste punten 

die werden besproken tijdens de openbare wijkraadsvergadering van dinsdag 8 november. 

 

 

Ontsluitingsweg Groote Kreek II: 
Zoals bekend komt er een uitbreiding aan de zuidkant van wijk de Groote Kreek, genaamd Groote 

Kreek II. Voor wat betreft de ontsluitingsweg voor deze nieuw wijk werden verschillende voorstellen 

gedaan:  

- via de Marco Pololaan en de Alexander de Grotestraat,  

- via een nieuw aan te leggen weg deels door het park bij de Groote Kreek,  

- via een nieuw aan te leggen weg deels parallel aan de oude spoorlijn (nu een wandel- en 

fietspad), door de volkstuintjes en uitkomend op de Grote Kreekweg, 

Deze voorstellen zijn echter tijdens de laatste commissievergadering Ruimtelijke Ordening 

afgeblazen.   

De laatst aangedragen optie is een nieuw aan te leggen weg die het wandel- en fietspad van de oude 

spoorlijn doorkruist en uitkomt aan de Wittebrugstraat (hockeyveld). Dit heeft echter niet de 

voorkeur van de wijkraad, omdat  het een grote aanslag maakt op een deel van de natuur en een 

veel gebruikte wandel- en fietsroute doorkruist.  

De voorkeur van wijkraad Hulst-Zuid gaat uit naar aanpassing van de Waterstraat, richting 

Molenstraat. We zullen samen  met de klankbordgroep Groote kreek dit voorstel met de gemeente 

bespreken. 

Wij hopen dat de gemeente onze argumenten meeneemt in haar besluitvorming. 

 

 

Vervanging brug in Componistenbuurt: 
De houten brug in de Componistenbuurt is dringend aan vervanging toe. Eerder werd al besloten dat 

vijf houten bruggen in Hulst zouden worden aangepakt. De brug aan de Leharstraat  staat als laatste 

op de lijst. Een precieze datum kon de gemeente ons nog niet meedelen.  
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Reconstructie Traverse: 
In vorige nieuwsbrieven berichtten wij ook over de reconstructie van de Traverse. De wijkraad heeft 

het ontwerp kunnen inzien en wij zijn heel enthousiast!   

Er worden twaalf camperplaatsen voorzien op ongeveer dezelfde plaats als nu, maar dan met meer 

ruimte, meer groen en meer faciliteiten (water, stroom, afvalvoorziening). 

Vanaf het winkelcentrum (nieuwe Jumbo, Wibra, en andere) vormt een brede brug over de Oude 

Vaart het vertrekpunt van wat men “de rode loper” noemt.  Dit wordt een wandel- en fietspad van 

4,5 meter breed en loopt door tot aan de Stationsweg. Van daaruit wandelen de bezoekers de 

binnenstad in. 

Het is de bedoeling dat volgend jaar met de werken kan worden begonnen. 

 

 

Enquête sport en spel: 
Via het Zeeuws Vlaams Advertentieblad en onze nieuwsbrief van oktober vroeg de gemeente een 

enquête in te vullen over sport, spel en beweging. Daar kwamen ongeveer 400 reacties op. De 

gemeente zal nu de verschillende voorstellen beoordelen en de nodige selecties maken. Wij hopen 

hier spoedig meer over te horen. 

 

 

Enquête hondenspeelweide:    
Veel hondenbezitters hadden al lang de wens geuit voor de aanleg van een hondenspeelweide.  Dit is 

een omheind grasveld waar honden samen kunnen rennen en spelen. Het “socialiseren” van honden 

is belangrijk omdat het honden leert goed met andere honden om te gaan. Ook hun baasjes hebben 

dan meteen de kans om met elkaar kennis te maken. 

De gemeente wil als proefproject drie hondenspeelweiden in de gemeente realiseren en heeft nu 

daarover een enquête gestart. Deze kunt u tot en met 25 november invullen via volgende link: 

https://forms.gle/rgtJPZ7ND4Cs7yU17. 

Meer uitleg is te vinden op de website van de gemeente, met zoekterm “proefproject 

hondenspeelweides”.  

 

 

Verkeer leiden tijdens wegwerkzaamheden: 
Vanuit de Componistenbuurt ontvingen wij opmerkingen over het verkeer tijdens de werken aan de 

twee rotondes op de Grote Kreekweg.  

Verkeer vanaf de van der Maelstedeweg kon gewoon het eerste deel van de Zoetevaart inrijden. Ter 

hoogte van de Mozartstraat stond een afsluiting en werd het verkeer de Componistenwijk 

ingestuurd. Na enig zoekwerk kwamen de automobilisten via de Händelstraat terug op de 

Zoetevaart.  Dit gaf onnodig extra verkeer in de wijk en frustraties bij de autobestuurders. 

Uiteindelijk moest men terug via de Zoetevaart naar de van der Maelstedeweg.   

Een bord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” of een waarschuwing op de van der Maelstedeweg (met 

info “Lidl bereikbaar”) had dit wellicht kunnen voorkomen. 

 

 

 

 

https://forms.gle/rgtJPZ7ND4Cs7yU17
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Bestuursleden gezocht:      
Onze wijkraad is op zoek naar nieuwe leden. Elke maand houden wij een vergadering waarbij u kan 

meepraten en meedenken over hoe wij de leefbaarheid in de wijk kunnen verbeteren. Wij bieden 

een luisterend oor voor onze bewoners en geven onze zorgen, wensen en adviezen door aan de 

gemeente. 

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met ons op per e-mail naar post.wrhz@gmail.com en dan 

nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Natuurlijk kunt u ook naar een openbare 

wijkraadvergadering komen om te ervaren hoe dit in zijn werk gaat. 

 

 

Vergadering in december: 
Uitzonderlijk zal onze vergadering in december niet toegankelijk zijn voor bezoekers. Het bestuur van 

de wijkraad heeft dan een besloten vergadering met de wijkwethouder. 

 

 

Eerstvolgende openbare vergadering: 

 

     

Onze volgende openbare vergadering is gepland op dinsdag 3 januari 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 www.wijkraad-hulst-zuid.nl 

bij “vergaderingen” > “geplande vergaderingen”. 

 

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

nemen. 
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