Nieuws uit Hulst-Zuid …………. Nieuwsbrief februari 2017
Wijkraad Hulst-Zuid heeft op 16 februari j.l. weer een openbare vergadering gehouden.
In deze Nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de voornaamste agendapunten die daarbij
aan de orde zijn geweest.


Overlast van jeugd en jongeren.
Naar aanleiding van klachten over overlast door jeugd en jongeren in de wijk heeft de wijkraad
uitgebreid over dit onderwerp gediscussieerd. Er waren een tiental wijkbewoners aanwezig,
die ook hun inbreng hadden bij de discussie.
Het ging hier vooral om overlast in de avonduren en dan wel bij de Sportkooi (hoek
Waterstraat/Stanleystraat) en op een pleintje bij het Binnenpad.
Jongerenwerker in Hulst, mevr. Rose Mandugu, vertelde dat ze vaak contact heeft met
jongeren van allerlei leeftijden. Ze probeert de jeugd dan duidelijk te maken, dat die overlast
die zij veroorzaken (vooral lawaai) erg hinderlijk is voor omwonenden.
Zij sprak de hoop uit, dat er op korte termijn weer een Jongerencentrum in Hulst zal komen,
zodat de jeugd een vaste plek heeft waar men bij elkaar kan komen, zonder overlast te
bezorgen aan omwonenden.
Wijkagent, mevr. Ingrid van Dessel, vertelde, dat de politie erg alert is op die overlast. Als de
politie telefonische klachten binnenkrijgt, wordt er actie ondernomen. Vaak zijn de betrokken
jongeren echter weer vertrokken, als de serveillance-auto van de politie ter plaatse komt.
Het aantal binnengekomen klachten, is echter laag, jaarlijks nog geen tien.
Enkele wijkbewoners wezen er op, dat men toch vaak aarzelt om te bellen, enerzijds omdat
men daar wat huiverig voor is en anderzijds vanwege het idee dat de politie er toch niets aan
doet of kan doen.
De wijkagent drong er bij de wijkbewoners op aan, om toch steeds wél de telefoon te pakken
om overlast te melden. Als het mogelijk is, zal de politie dan optreden.
De wijkraad pleitte voor respect en begrip voor elkaar. Er worden (op verzoek van
wijkbewoners) speelgelegenheden en gezellige pleintjes met bankjes ingericht om de jeugd
een plezierige vrijetijdsbesteding te bezorgen. Die locaties zorgen er dan aan de andere kant
voor, dat buren vinden dat zij er overlast van hebben als zo’n groep jongeren daar bij elkaar is
en meer geluid produceert. Voor de wijkraad is dat erg problematisch.
Besloten wordt om in de nabije toekomst te proberen over dit alles contact te krijgen met de
jongeren, om met hen over deze problematiek van gedachten te wisselen.
In de openbare Jaarvergadering van Wijkraad Hulst-Zuid, op 23 maart a.s., zal dit onderwerp
opnieuw op de agenda staan.
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Verkeersperikelen in de wijk.
De wijkraad heeft er bij de gemeente al enkele keren op aangedrongen de bewegwijzering
vanuit Kapellebrug, richting het centrum van Hulst en ook richting het winkelcentrum, te
herzien. Door een betere bewegwijzering kan er voor gezorgd worden, dat de straat
Zoetevaart minder verkeer te verwerken krijgt.
In gesprekken met de gemeente is duidelijk geworden, dat die bewegwijzering niet direct een
zaak van de gemeente is, maar van de wegbeheerder, de Provincie.
De wijkraad besloot om ook de wegbeheerder hier op aan te spreken.
Ook over het té drukke verkeer in Zoetevaart is door de wijkraad al verschillende keren met de
gemeente gesproken. Het drukke verkeer levert gevaarlijke situaties op voor o.a. de fietsers,
die vaak helemaal naar de kant van de weg of het trottoir op moeten.
Over de door de wijkraad aangedragen mogelijke oplossingen (b.v. autoluw maken,
éénrichtingsverkeer, breder maken door parkeervakken weg te halen) heeft de gemeente nog
geen uitsluitsel gegeven.
Nu de situatie op het winkelplein gaat veranderen (andere supermarkt) dringt de wijkraad aan
op het daar aanleggen van een nieuwe voetgangersoversteekplaats.
Daarnaast zal de wijkraad er nogmaals bij de gemeente op aandringen om de ligging van de
zebra’s tussen het parkeerterrein (vóór de Boerenbond) en het winkelcentrum bij EMTE te
herzien. Op de plaats waar veel bezoekers oversteken (kort bij de bocht) ligt geen zebra, wel
bij de Boerenbond, waar veel minder bezoekers oversteken.
Wijkraad Hulst-Zuid gaat er bij de gemeente op aandringen iets te doen aan de vaak té hoge
snelheden van het verkeer in en rond het winkelcentrum. Uit de vergadering kwam de vraag,
of er wel eens aan gedacht is om verkeers-remmers aan te leggen.
De wijkraad betreurt het, dat het (provisorisch)opknappen van het fietspad en van het voetpad
langs de Absdaalseweg voorlopig nog niet op de planning van de gemeente voorkomen.



Logeerhuis in de Bachlaan.
De Stichting Zeeuwse Gronden gaat een “logeerhuis” inrichten in de Bachlaan. Het wordt een
“rustpunt” voor psychiatrische patiënten, die daar enige tijd kunnen logeren om enigszins tot
rust te komen, als dat nodig blijkt.
De wijkraad heeft er, samen met de omwonenden, bij Zeeuwse Gronden op aangedrongen
meer duidelijkheid over dat plan te verschaffen. Zeeuwse Gronden heeft daarop een
informatie-avond georganiseerd, die door bestuursleden van de wijkraad en omwonenden uit
de Bachlaan is bijgewoond. Het werd een nuttige, leerzame avond, met een plezierige sfeer.
Zeeuwse Gronden zegde toe, dat binnenkort nogmaals een info-avond georganiseerd zal
worden, waarin wat uitgebreider zal worden ingegaan op de soort problemen
(ziekteverschijnselen) waarmee de logees naar het logeerhuis komen. De stichting maakte
alsnog haar excuses voor de gebrekkige en late informatie in eerste instantie.



JAARVERGADERING OP 23 MAART A.S.
Wijkraad Hulst-Zuid houdt op donderdag 23 maart a.s. de traditionele jaarvergadering.
De openbare vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de grote zaal van Hotel
Hulst, aan de v.d. Maelstedeweg.
Het thema van die jaarvergadering zal zijn : “Wonen wij in een leefbare wijk ?”
Op de agenda staat o.a. :
“Hoe veilig is Hulst ? “ (inleider Burgemeester Mulder);
“Overlast van jeugd en jongeren” (inl. Wijkagent van Dessel);
“Hoe veilig is het verkeer in Hulst-Zuid ? “ (inl. Wethouder van Damme);
“Mijn contact met jongeren in Hulst-Zuid” (inl. Jongerenwerker Mandungu);
“Buurtbemiddeling voor nóg meer leefbaarheid ?” (inl. Coördinator Rijlaarsdam)
Alle wijkbewoners uit Hulst-Zuid zullen via een huis-aan-huis folder worden uitgenodigd.
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BENT U EEN KAARTLIEFHEBBER ? ? ?



Kaartmiddagen in Hulst-Zuid
Wijkraad Hulst-Zuid start op donderdag 16 maart om 13.30 uur met het organiseren van
kaartmiddagen.
We willen uitproberen of daar in Hulst-Zuid belangstelling voor bestaat.
De kaartmiddagen zullen iedere donderdagmiddag gehouden worden in Brasserie Oud
Hulst, aan het Stationsplein, van 13.30 uur tot 16.00 uur.
De kaartliefhebbers hebben dan de keuze tussen 2 spelsoorten : bieden en jokeren.
De deelname is gratis, de genoten consumpties zal ieder echter zelf moeten betalen…..
Belangstellenden voor de eerste kaartmiddag (donderdag 16 maart, aanvang 13.30)
dienen zich vóór 13 maart 2017 aan te melden via het e-mailadres van de wijkraad :
post.wrhz@gmail.com.

Afvalbakken voor poepzakjes
De gemeente heeft, op verzoek van de wijkraad, afvalbakken geplaatst aan het begin en eind
van het Binnenpad bij de Livingstonestraat en de Marco Pololaan, in de wijk Groote Kreek.
De afvalbakken zijn er vooral gekomen ten behoeve van de hondenbezitters. Die hoeven nu
minder ver te lopen om hun poepzakje kwijt te raken. De afwezigheid van afvalbakken was
voor veel hondenbezitters reden om de uitwerpselen van hun huisdier niet op te ruimen.
We hebben nu al kunnen vaststellen dat de nieuwe afvalbakken gebruikt worden door
inwoners die hun hond uitlaten bij het Binnenpad. Dat betekent, dat ze in een behoefte
voorzien. De wijkraad is blij dat het verzoek door de gemeente is gehonoreerd, maar had
graag gezien dat er ook langs het Binnenpad zelf nog een paar afvalbakken waren neergezet.
Daarmee zou de overlast van hondenpoep nog minder worden, is de verwachting.
Wijkraad Hulst-Zuid roept alle baasjes op om de uitwerpselen van hun huisdier met
behulp van een hondenpoepzakje op te ruimen en in de afvalbakken te deponeren !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Méér informatie over en contact met Wijkraad Hulst-Zuid ???
 Website : www.wijkraad-hulst-zuid.nl
(ook voor het gratis aanmelden voor de Nieuwsbrief)
> Facebook: Info Wijkraad Hulst-Zuid
> E-mail :

post.wrhz@gmail.com

