Nieuwsbrief januari 2020
Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe jaar, werden de volgende punten besproken:

Het “Scharnier”:
In de krant konden we lezen dat de eerder geplande rotonde vóór het Reynaertshof werd
ingetrokken. De nieuwe visie zou zijn: het verkeer komende van de van der Maelstedeweg
heeft bij links afslaan richting Absdaalseweg, voorrang op het verkeer komende vanaf het
centrum van Hulst. Wanneer men dan verder de Absdaalseweg oprijdt, zou men voorrang
hebben op het verkeer komende vanaf het Havenfort. Wethouder Depauw zal hierover in
contact treden met de wijkraad.

Voormalig “Karwei” terrein:
Een bewoner stelde vragen over het voormalige Karwei terrein aan de Absdaalseweg.
Vroeger stond daar een sokkenfabriek, dus er is mogelijke verontreiniging in de grond.
Wordt er grondig gesaneerd? Ook ligt het terrein achteraan een paar meter lager dan de
weg. Wanneer men de grond ophoogt om te bouwen op straatniveau, wat gebeurt er dan
met het hoogteverschil met de naastgelegen percelen? Er zou ook een brandput liggen.
Wat gebeurt daar mee?
Bewoners van zowel de Steensedijk en de Absdaalseweg willen graag op de hoogte
gehouden worden. De wijkraad zal ook dit bij de gemeente aankaarten.

Overlast hondenpoep:
Langs het Zuiderpad (richting Clingeweg), aan de rand van wijk De Groote Kreek, ligt regelmatig veel hondenpoep. De wijkraad had eerder al gevraagd voor een afgebakend terrein
(speel- en uitlaatterrein voor honden) maar de gemeente liet weten hier geen goede
ervaringen mee te hebben. Een bewoner stelde voor het afvalbakje aan het Binnenpad, te
verplaatsen naar het Zuiderpad. Men zou dan makkelijker het poepzakje kwijt kunnen.
Hondenbezitters worden gevraagd poep op te ruimen, vooral wanneer die op de stoep, de
straat of het gras ligt waarop kinderen spelen of mensen lopen en fietsen.

Vuurwerk:
Al viel de overlast in Hulst wel mee, landelijk bezint men zich op maatregelen. De wijkraad
wil graag weten hoe de gemeente hier tegenover staat. Kan er bijvoorbeeld op een centrale
plaats vuurwerk worden afgestoken onder toezicht, waarbij aan de nodige veiligheidsvoorschriften kan worden voldaan?

Verkeerssituatie aan winkel Action:
Een bewoner gaf aan regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties te zien vóór de Action:
kinderen lopen tussen de geparkeerde auto’s door en lopen de doorgaande weg op, met
risico voor een aanrijding tot gevolg. De wijkraad heeft dit punt reeds eerder bij de
gemeente aangebracht en zal het opnieuw voorleggen.

Uitbreiding wijk Groote Kreek:
De gemeente heeft het plan voor uitbreiding van de Groote Kreek, terug opgenomen. Deze
uitbreiding zou komen aan de zuidzijde van de huidige wijk, in het verlengde van de Waterstraat en er zouden 200 tot 250 woningen van diverse types kunnen worden gebouwd. De
gemeente organiseert een informatieavond voor belangstellenden op 22 januari om 19u30
in het Stadhuis (inloop vanaf 19.00 u). Men moet zich wel vooraf aanmelden via
info@gemeentehulst.nl.
Een afvaardiging van de wijkraad zal hier ook bij aanwezig zijn.

“Boost” initiatief gemeente:
Zoals in eerdere nieuwsbrieven aangegeven, geeft de gemeente bewoners de kans met een
voorstel te komen om de wijk een “boost” (oppepper) te geven. Voorstellen die activiteit
met zich meebrengen hebben de voorkeur. De inleverperiode voor initiatieven loopt tot 21
februari. Tot nu toe heeft de gemeente één initiatief uit wijk Hulst-Zuid ontvangen: een
pumptrack parcours in het park tussen de Groote Kreek en de Wittebrug wijk. Dit is een
fietsparcours met hellingen en bochten op verschillende ondergronden, waarmee men zijn
behendigheid kan testen.
Mocht dit idee worden gekozen door de gemeente en de bewoners, dan wil de wijkraad
graag jongeren betrekken om hierover mee te praten. Begin maart wordt de beslissing
genomen.
Jongeren die hun mening willen geven, kunnen zich melden door een e-mail te sturen naar
post.wrhz@gmail.com. Wij nodigen hen dan uit voor een gezamenlijk gesprek
(waarschijnlijk in maart of april).

Volgende wijkraadsvergadering:
De volgende openbare wijkraadsvergadering gaat door dinsdag 4 februari om 19u30 in Hotel
Hulst aan de van der Maelstedeweg. U bent van harte welkom!

