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In de maartvergadering heeft onze wijkraad weer een aantal
zaken besproken, die we graag via deze Nieuwsbrief aan u
doorgeven.
Feestelijke sportdag op zondag 13 mei a.
Er is besloten om op zondag 13 mei a.s. weer een poging te
doen om een feestelijke sportdag te organiseren in en rond de
sportkooi Groote Kreek.
Ook vorig jaar is dat geprobeerd, maar dat mislukte omdat de
datum toen ongunstig was. Er waren in die periode té veel
mensen op vakantie om voldoende aanmeldingen binnen te
kunnen krijgen.

De wijkraad denkt, dat 13 mei a.s. een geschikte datum is.
Ook nu zullen deelnemers zich vooraf moeten aanmelden.
Nadere mededelingen over het programma voor die dag volgen
nog.
Zeker is al, dat voetbal op het programma zal staan en er zal,
voor het eerst, ook een “dikke-bandenrace” georganiseerd
worden.
De feestelijke sportdag wordt georganiseerd in samenwerking
met de Stichting “Hulst in beweging / Hulst voor elkaar”.
Omdat het niet mogelijk is om voor dit evenement subdidie te
krijgen, gaat de wijkraad aan bedrijven in de wijk vragen de
sportdag financieel te steunen.
Vervuiling in en rond sloot wordt aangepakt

Op aandringen van de wijkraad wordt binnenkort de sloot
tussen de Stationsweg en het winkelcentrum aangepakt.

De slootkanten zullen geschoond worden, het afval zal
verwijderd worden en de sloot zal worden uitgediept.
Ook de directe omgeving van de sloot zal een opknapbeurt
krijgen. Een en ander gaat gebeuren door het Waterschap, in
samenwerking met de gemeente Hulst.
Gemeente gaat roetvorming onderzoeken
Onlangs heeft de wijkraad de gemeente attent gemaakt op het
feit dat er verschillende meldingen waren binnengekomen over
roetvorming in de wijk. Die roetvorming werd geconstateerd op
vensterbanken en tuinmeubilair.
In de wijk wordt gevreesd, dat deze roetvorming zal kunnen
leiden tot gezondheidsklachten van de bewoners.

De wijkraad vreest, dat dit euvel ontstaat door het drukke
afremmende en weer optrekkende verkeer op en rond de
Stationsweg. De gemeente heeft toegezegd hiernaar een
onderzoek in te stellen en de wijkraad op de hoogte te brengen
van de resultaten van dat onderzoek.
De Traverse is géén fietspad !
De diverse borden maken het duidelijk : de Traverse is géén
fietspad ! Het voetpad, gelegen tussen de Stationsweg en het
winkelcentrum wordt echter (nog steeds !) veelvuldig gebruikt

door fietsers en bromfietsers. Een en ander geeft veel overlast
voor de vele voetgangers die van het pad gebruik maken.

Er zal daar nóg intensiever gehandhaafd worden door o.a.
politiemensen en BOA’s. Bovendien zal de gemeente er nog
enkele borden “verboden voor fietsers en bromfietsers” bij
plaatsen.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Volgende openbare vergadering :
• donderdag 3 mei : een openbare vergadering, die voor
alle belangstellenden vrij toegankelijk is !
• Aanvang:19.30 u. Locatie: Hotel Hulst (v.d.Maelstedeweg).
De koffie/thee staat klaar ! !

