Nieuwsbrief

---

februari 2018

In de besloten vergadering van Wijkraad Hulst-Zuid, op 1 februari jl.,
heeft de wijkraad een aantal zaken besproken, die aan de gemeente
zijn voorgelegd, maar waar nog geen reacties op zijn ontvangen.
Afval in de sloot bij het winkelcentrum Stationsweg
De wijkraad heeft enige tijd geleden aan de gemeente gemeld, dat in de
sloot bij het winkelcentrum Stationsweg veel afval en vuil is
gedeponeerd.
Het is een rommelig gezicht en bovendien nodigt deze situatie uit tot het
aldaar nóg meer vuil in de sloot gooien. Nóg meer vuil zou een
schadelijk effect op de volksgezondheid kunnen gaan hebben.
De wijkraad heeft besloten nogmaals bij de gemeente op maatregelen
aan te dringen.
Bordjes “Verboden voor fietsers/brommers” bij de Traverse.
De wijkraad gaat aan de gemeente vragen nog enkele bordjes op de
Traverse te plaatsen, die duidelijk maken dat fietsers en bromfietsers
daar niet mogen rijden.
Voetgangers ondervinden van die fietsers en bromfietsers veel overlast,
zelfs zo, dat er zo nu en dan gevaarlijke situaties ontstaan.
De Traverse wordt dagelijks door veel voetgangers gebruikt, die vanaf
het winkelcentrum naar het centrum wandelen.
Het is de wijkraad bekend, dat BOA’s regelmatig ter plaatse controleren
en ook boetes uitdelen, maar dat blijkt niet voldoende te zijn om het voor
voetgangers veiliger te maken.

Roetvorming ……..
In de vorige Nieuwsbrief (januari 2018) meldden wij, dat er van
wijkbewoners klachten binnengekomen waren over roetvorming rond de
Stationsweg. Velen maakten zich daar ongerust over, i.v.m. mogelijke
gevaren voor de gezondheid.
De roetvorming wordt nog steeds aangetroffen op o.a. ramen,
vensterbanken en tuinmeubilair en de ongerustheid in de wijk blijft.
De wijkraad heeft de gemeente gevraagd om een onderzoek in te stellen
en te bekijken of er afdoende maatregelen te nemen zijn om deze
roetvorming terug te dringen.
Velen veronderstellen, dat deze roetvorming ontstaat door het drukke
verkeer ter plaatse, dat steeds afremt, door filevorming met draaiende
motor blijft staan en weer optrekt.

Omdat op die vraag van de wijkraad nog niet door de gemeente is
gereageerd, zal de gemeente nogmaals dringend op dit probleem
gewezen worden.
Kaartmiddagen steeds meer in trek
De door de wijkraad opgezette kaartmiddagen in Brasserie “Oud Hulst”,
aan de Stationsweg, zijn steeds meer een succes.
Iedere donderdagmiddag komen om 13.30 uur steeds méér
kaartliefhebbers (momenteel plm. 20) naar de Brasserie om een kaartje
te leggen.
De kaartmiddagen zullen in de maand mei onderbroken worden i.v.m. de
naderende zomer.
In deze Nieuwsbrief zal tijdig aangekondigd worden wanneer in mei de
kaartmiddagen onderbroken worden en wanneer ze (na de zomer) op de
donderdagen weer hervat worden.
Bordjes “voor honden verboden” in de Componistenwijk

De wijkraad is nog steeds blij met de opknapbeurt die de gemeente vorig
jaar hield in het gebied rond de vijver, in de Componistenwijk.
De afrastering rond de vijver
werd hersteld, enkele
speeltoestellen zijn
opgeknapt en er is een
nieuw klimrek geplaatst.
Dat alles werd afgewerkt na
de succesvolle “Grote
Kuisdag”,die de wijkraad op
20 mei vorig jaar, samen met
vele wijkbewoners,
organiseerde.
De wijkraad heeft er intussen
bij de gemeente op
aangedrongen nog een
aantal bordjes “verboden
voor honden” in het
plantsoen bij te plaatsen. Vooral in de buurt van de tafeltennistafel laten
nogal wat mensen hun hond uit, met vaak vervelende gevolgen van dien.
Volgende openbare vergadering …….
Wijkraad Hulst-Zuid vergadert weer “openbaar” op dinsdag 1 maart
a.s., in Hotel Hulst, aan de v.d. Maelstedeweg.
Die vergadering begint om 19.30 uur en is voor belangstellenden
vrij toegankelijk. U kunt ook meepraten, als u dat enkele dagen
tevoren per e-mail meldt via het postadres post.wrhz@gmail.com.
U dient dan ook aan te geven waarover u het woord wilt voeren.
U bent van harte welkom….. de koffie en de thee zullen klaar staan !
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