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          Nieuwsbrief  ………. oktober 2018 

 
 
Op 4 oktober 2018 heeft Wijkraad Hulst-Zuid weer vergaderd. 
Hieronder geven we u enkele belangrijke agendapunten door. 
 
 
Onderhoud waterkanten 
In de Componistenwijk zijn bij het maaien van de kanten aan de vijver nogal wat 
beschadigingen ontstaan. Ook het hekwerk is er niet ongeschonden uit gekomen. 
De wijkraad heeft de gemeente gevraagd meer aandacht te besteden aan het 
onderhoud van de waterkanten in de wijk. 
 
Handhaving snelheden in de Grote Kreekweg, Zoetevaart en de Stationsweg 
De wijkraad heeft de gemeente gevraagd in deze straten trajectcontrole uit te voeren. 
Het gaat hier om verplichte snelheden van 50 en 30 km, die regelmatig flink 
overschreden worden, wat gevaarlijke situaties met zich meebrengt. 
 
Voortgang werkzaamheden Zoetevaart 
De werkzaamheden aan de Zoetevaart vinden gestaag voortgang. 
In westelijke richting wordt de straat 1 meter verbreed, waar de wijkraad erg blij mee 
is. De straat was heel lang onveilig door het drukke verkeer dat van en naar de 
aldaar aanwezige winkels reed en naar en uit het centrum. 
Met verkeersborden wordt nu tijdelijk aangegeven via welke inrit de winkels 
bereikbaar zijn. 
 
Stationsweg 11 wordt “arbeidsmigratiehuis” 
Op het adres Stationsweg 11 komen vier buitenlandse arbeiders te wonen. 
De wijkraad heeft de gemeente gevraagd de omwonenden via een schrijven nader 
op de hoogte te stellen 
 
 
Bij “spoorwegovergang” voetpad of fietspad ? 
De wijkraad heeft de gemeente gevraagd wat de verdere plannen zijn met het 
voetpad na de “spoorwegovergang”, gelegen achter de wijk “Wittebrug”. 
Blijft het een voetpad, of wordt dit doorgetrokken tot een fietspad ?  
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Herfst in Hulst-Zuid ! !   
 
De herfst is een heel mooi seizoen, waarin de natuur heel kleurrijk voor de dag komt. 
Deze prachtige boom (velen zeggen de mooiste boom van Hulst ! ) was in herfsttooi te bewonderen in 
de Buitenvest, aan de v.d. Maelstedeweg. 
 
 

Volgende vergadering Wijkraad Hulst-Zuid 
De volgende vergadering van Wijkraad Hulst-Zuid zal gehouden worden op 
donderdag 1 november 2018. 
Dit is een besloten vergadering, zonder publiek. 
Hebt u voor die datum toch nog belangrijke op- of aanmerkingen over de wijk Hulst-
Zuid, of tips die de moeite waard zijn, dan kan dat via het volgende e-mailadres : 
post.wrhz@gmail.com 
 
 
 
Kijk ook eens op facebook en op de website van Wijkraad Hulst-Zuid ! 
 
Facebook :  Info Wijkraad Hulst-Zuid. 
 
Website : www.wijkraad-hulst-zuid.nl 
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