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Nieuwsbrief september 2020 
 

Tijdens onze wijkraadvergadering van 8 september kwamen tal van punten aan de orde. 

Enkele buurtbewoners die zich op voorhand hadden aangemeld, woonden het openbare 

gedeelte bij. 

 

Gevaarlijk oversteken bij Assestraat: 
Bewoners uit de Assestraat en de Wittebrugwijk die de van der Maelstedeweg willen 

oversteken ervaren gevaarlijke verkeerssituaties.  Vooral ouderen die slecht ter been zijn en 

jonge kinderen, lopen risico te worden aangereden.  De wijkraad had hier graag een 

(verhoogd) zebrapad gezien in het verlengde van het breedste voetpad van de Assestraat.  

Dit zal ook een afremmende factor voor het verkeer zijn, wat de algehele veiligheid in de van 

der Maelstedeweg ten goede komt.   

 

Veel verkeer Grote Kreekweg: 
Sinds een aantal jaren is er een toenemende verkeersdrukte op de Grote Kreekweg, met 

onveiligheid, geluidsoverlast en luchtverontreiniging tot gevolg.  Zwaar verkeer werd in veel 

straten geweerd, met als gevolg een concentratie op de Grote Kreekweg.  Een betere 

spreiding van het zware verkeer over meerdere (nieuwe?) wegen en geluidbeperkende 

maatregelen zijn nodig.  De wijkraad zal dit terug onder de aandacht van de gemeente 

brengen. 

 

“Boost” project: 
Zoals in onze nieuwsbrieven van mei en augustus vermeld, werd een gezamenlijk project van 

een mountainbike parcours en een pump track parcours door de gemeente goedgekeurd. 

Eind augustus woonden een aantal wijkraadsleden de presentatie van X-Treme in Den 

Dullaert bij.  Geïnteresseerden kregen uitleg over de mountainbikeclub en ideeën werden 

besproken.  Op 1 september bezocht een delegatie van X-Treme en van wijkraad Hulst-Zuid 

het terrein aan het park bij de Groote Kreekwijk.  Als volgende stap zal X-Treme een plan 

uittekenen en een begroting uitwerken voor het mountainbike parcours.   

Mountainbike club X-Treme, Hulst Voor Elkaar, de gemeente Hulst en wijkraad Hulst-Zuid 

zullen het project gezamenlijk opzetten. 
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Verkeersafwikkeling Groote Kreek II: 
Bewoners van de huidige Groote Kreekwijk hebben liever geen extra verkeer door de wijk. 

Zij hopen dat de gemeente alternatieven zal bekijken om de verkeersafwikkeling van de 

nieuw te bouwen wijk, in goede banen te leiden. 

 

Afvalbakjes: 
Regelmatig wordt de wijkraad gewezen op het gebrek aan afvalbakjes in en rond de wijk.  

Wij hebben nu de gemeente gevraagd om de nodige afvalbakjes te plaatsen of verplaatsen. 

Het gaat om drie afvalbakjes in de Groote Kreek en twee in de Componistenbuurt. 

 

Geparkeerde auto’s die het zicht belemmeren: 
Volgens het verkeersreglement moeten voertuigen op minstens vijf meter van een kruising 

parkeren.  Jammer genoeg wordt dit niet altijd nageleefd. Wanneer bijvoorbeeld een 

bedrijfsbus dicht bij een kruising geparkeerd staat, wordt het zicht heel sterk belemmerd 

wanneer men een bepaalde straat wil in- of uitrijden.   

In onze wijken zijn voldoende parkeervakken voor haaks parkeren.  Daar staan de voertuigen 

netjes naast elkaar en belemmeren het zicht niet.  Als parkeren op de eigen oprit of voor de 

eigen woning niet mogelijk is, vragen wij zoveel mogelijk gebruik van te maken van de 

haakse parkeervakken. 

 

Korte berichten: 
• De verbeteringswerken aan het “scharnier” staan op dit moment in de planning voor 

eind 2021.  Men verwacht dat de werken afgerond zullen zijn in de zomer van 2022. 

• De gemeente wil het voor bezoekers aantrekkelijker maken om van het 

parkeerterrein aan het Stationsplein naar de binnenstad te wandelen of te fietsen 

door middel van een “rode loper” via de Traverse.  Men tracht dit eind 2021 

afgewerkt te hebben. 

• Voor het voormalige Karwei-terrein aan de Absdaalseweg - waarbij het oude gebouw 

reeds is gesloopt - is voorlopig nog geen nieuwe invulling bekend. 

• Het gras in het park bij de Groote Kreekwijk wordt niet overal gemaaid.  Dit wordt 

gedaan om de biodiversiteit te bevorderen. 

 

Onze volgende vergadering is gepland op dinsdag 6 oktober om 19u30 in Hotel Hulst aan de 

van der Maelstedeweg. 

 

Om de coronaregels te respecteren is het echter nodig het aantal bezoekers te beperken.  

Indien u wenst deel te nemen aan onze vergadering, vragen wij u eerst aan te melden door 

een e-mail te sturen naar post.wrhz@gmail.com.  Naargelang het aantal aanvragen, zullen 

wij bevestigen of het mogelijk is de vergadering bij te wonen.  Wij danken u voor uw begrip. 
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