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Nieuwsbrief maart 2023 
 

Zoals eerder aangekondigd, was wethouder René Ruissen aanwezig tijdens onze wijkraadvergadering 

van 7 maart. Dit gaf bewoners de kans om rechtstreeks een vraag te stellen of een probleem voor te 

leggen. Ook bij toekomstige openbare vergaderingen zal de wethouder regelmatig aanwezig zijn. Wij 

zullen dit op voorhand meedelen. 

Hierna volgt een beknopt verslag van de vergadering. 

 

Nieuwe voorzitter: 
Wij hebben Walter Naessens bereid gevonden het voorzitterschap van onze wijkraad op zich te 

nemen. Hij volgt Marianne Kaldenbach op die na een interim-periode van 14 maanden wel aanblijft 

als bestuurslid. De wijkraad bedankt Marianne voor het getoonde leiderschap en verwelkomen 

Walter als nieuwe voorzitter. 

 

Gebrek aan uitgaansmogelijkheden voor jongeren (15 jaar en ouder): 
Jongeren die tijdens de coronaperiode 15 – 16 jaar waren, hebben het moeilijk gehad contact te 

leggen met andere jongeren en hun jeugd te beleven zoals dat zou moeten. Een goede opsteker was 

het Ulster Ouse Maffia festival tijdens carnaval.  

Jongeren tussen 12 en 24 jaar kunnen elkaar opzoeken in jeugdcentrum Komma in Den Dullaert. Dit is 

onder begeleiding van coaches van Hulst voor Elkaar.  Een andere mogelijkheid om contact met elkaar 

te leggen is via site  www.hulstvoorelkaar.nl/voorelkaar/eenzaamheid waar je een link vindt naar 

website JoinUs. 

 

Stukken glas bij glasbakken: 
Een bewoner uit de Groote Kreek maakt regelmatig melding bij de gemeente van stukken glas die 

verspreid op de grond rondom de openbare glasbak liggen. Ook in andere delen van onze wijk is dit 

het geval.  

Tijdens de vergadering vroeg hij de wethouder of dit niet structureel kan worden aangepakt, zodat 

het glas wordt opgeruimd wanneer de glasbak wordt geleegd.  

De wethouder zal uitzoeken wat de gemeente hier aan kan doen. 

 

Elektrische laadpalen: 
Iemand uit de Groote Kreek heeft zelf geen elektrische auto, maar krijgt wel bezoekers die er één 

hebben. Die kunnen op dit moment nergens opladen in de wijk.  

http://www.hulstvoorelkaar.nl/voorelkaar/eenzaamheid
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Volgens de gemeente kan men ook in dit geval een openbare laadpaal aanvragen bij één van de drie 

aanbieders:  www.agrisnellaad.nl, www.orangecharging.com en www.aersenergy.nl . 

Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Hulst onder zoekterm “elektrische 

laadpalen”. 

 

Andere onderwerpen: 
• Van 13 maart tot 7 april wordt gewerkt aan de N403 in België (Kapellebrug richting E34).  

• Van 13 maart tot 1 juni worden het Havenfort en de Traverse vernieuwd. De camperplaatsen 

worden breder en krijgen voorzieningen voor afvalwater en een watertappunt. De Traverse 

wordt verbreed en zal nadien gebruikt kunnen worden door zowel voetgangers als fietsers. 

Tijdens de werken worden de voetgangers omgeleid via de Havenkaai (Ritel). 

• Dorpsraad Sint-Jansteen is eveneens akkoord met een hondenspeelweide aan de 

Beneluxweg, mits – net zoals wijkraad Hulst-Zuid - de gemeente rekening houdt met de 

zorgen van omwonenden (geluidsoverlast, hangjongeren, illegaal gebruik,…). Ook wordt 

gevraagd geen bomen te kappen. De gemeenteraad vergadert hierover op 23 maart. Nadien 

zal het College een besluit nemen. 

• De wijkraad had de gemeente gevraagd een stukje stoep te leggen aan beide zijden van de 

kruising Händelstraat met Zoetevaart. Tijdens onderhoudswerkzaamheden later dit jaar zal 

men dit trachten te realiseren.  

• Aan de rechterkant van de inrit van wijk de Wittebrug stak een scherpe rand van een 

boordsteen enkele centimeters uit, wat gevaar zou kunnen opleveren vooral voor fietsers . 

Wij hebben dit gesignaleerd bij de gemeente. Inmiddels is de boordsteen dieper gelegd en zal 

de aannemer de scherpe rand afwerken met cement. 

• Het Scharnier: Het resultaat van verkeerstellingen wordt bekeken. De werken zijn nu gepland 

voor beging 2024. 

• Over de verhuizing van de Lidl is op dit moment nog niets bekend. 

• Op koningsdag (27 april) tussen 08.00 u en 15.00 u is er de jaarlijkse straatrommelmarkt aan 

de Steensedijk. Ook bewoners die niet in die straat wonen maar toch tweedehandsspulletjes 

willen verkopen, kunnen meedoen door e-mail te sturen naar steensedijk@zeelandnet.nl.   

Voor slechts € 3,50 krijgt U dan een stoep toegewezen en een plaatsbewijs. 

 

     

Onze volgende openbare vergadering is gepland op   dinsdag 4 april om 19u30    in 

Hotel Hulst aan de van der Maelstedeweg.  Bewoners van onze wijk zijn van harte welkom! 

 

De agenda 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” en de datum van de vergadering. 

 

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

nemen. 

Als u niet aanwezig kunt zijn maar toch een vraag heeft, kunt u een e-mail sturen naar 

post.wrhz@gmail.com  
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