
Pagina 1 van 2 
 

 
 

Nieuwsbrief oktober 2020 
 

Op 6 oktober hield de wijkraad een vergadering, die ook deze keer werd bijgewoond door enkele 

bezoekers. Hierbij een overzicht van wat werd besproken: 

 

Sluipverkeer vrachtwagens: 
Volgens een bezoeker willen vrachtwagens de tol op de Belgische E34 vermijden door via Verrebroek 

en Nieuw Namen, richting Terneuzen te rijden.  Een deel zou zelfs via de van der Maelstedeweg 

komen, ondanks het verkeersbord “verboden voor vrachtwagens, uitgezonderd bestemmingsverkeer” 

dat aan het begin van de van der Maelstedeweg staat.  

In een reactie liet de gemeente ons weten dat hierover bij hun niets is bekend en dat – gelet op de 

omgeving en het achterland - verkeersmaatregelen moeilijk genomen kunnen worden.  Ook 

handhaving zou zeer moeilijk zijn.  Wel wordt samen met de provincie bekeken of het verplaatsen van 

een betaalportaal een optie kan zijn om de verkeersstroom richting midden Zeeuws-Vlaanderen te 

beïnvloeden.   

 

Het Scharnier: 
Een andere bezoeker vroeg zich af of er bij de reconstructie van Het Scharnier voldoende rekening zal 

worden gehouden met fietsers en voetgangers.   

De gemeente verzekert ons dat de veiligheid van fietsers en voetgangers het uitgangspunt was voor 

het verkeerskundig adviesbureau en de civiele projectleider van de gemeente,  om het plan uit te 

werken.  Er is dus zeker rekening mee gehouden. 

Als er nood mocht zijn om een inloopavond te organiseren voor de omwonenden – en op voorwaarde 

dat dit op een corona-veilige manier kan gebeuren – dan is de gemeente hier toe bereid. 

 

Verkeerssituatie aan de Action: 
Ook tijdens deze vergadering, uitte een bezoeker zijn bezorgdheid over de verkeerssituatie bij de 

Action.  De gemeente liet ons weten dat er geen plannen zijn om aanpassingen te doen. 

 

Wittebrug: 
Na het faillissement van Sprangers is de gemeente in overleg met een overnemer.  Het is op dit 

moment nog niet duidelijk wie zal zorgen voor de bestrating, het openbaar groen, enz.  Mocht het de 

verantwoordelijkheid van de gemeente worden, zal deze het originele civiele plan volgen. 
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Bike Park: 
Zoals in vorige nieuwsbrieven vermeld, wordt er gewerkt aan een plan om een Bike Park te realiseren 

in het park tussen wijk de Groote Kreek en wijk de Wittebrug.  Dit initiatief ontstond naar aanleiding 

van het “boost” project dat de gemeente eerder lanceerde.  Het is een samenwerking van 

mountainbike club X-treme, Hulst voor Elkaar, de gemeente en wijkraad Hulst-Zuid.  

Een eerste schets zal rond midden oktober klaar zijn.  Dit zal met de gemeente worden besproken, 

waarna het plan verder wordt uitgewerkt. 

 

Wateroverlast / droogte: 
De gemeente is bezig een beeld te krijgen van wateroverlast en droogte in onze gemeente.  Het gaat 

om plaatsen waar door hevige regenbuien wateroverlast ontstaat en/of waar schade ontstaat door 

langdurige droge periodes.   

Aan de bewoners van wijk Hulst-Zuid (Statie, Componisten, Wittebrug, Groote Kreek) vragen wij om 

ons zulke plaatsen mee te delen, via een e-mail naar post.wrhz@gmail.com.  Wij geven dan deze 

informatie door aan de gemeente.  Daar zal worden bekeken of er maatregelen genomen kunnen 

worden om de overlast te verminderen. 

Bewoners kunnen zelf ook hun bijdrage leveren door hun tuin te vergroenen, zodat het water beter de 

grond in kan dringen. 

 

Korte berichten: 
o De woningen aan de van der Maelstedeweg 56 – 60  zullen op termijn gesloopt worden.  Het is 

nog niet bekend welke plannen de Woonstichting hier wil realiseren. 

o Zoals in onze nieuwsbief van september vermeld, werkt de gemeente aan een plan om 

wandelaars en fietsers vanaf de supermarkten via de Traverse naar de binnenstad te leiden.  

De huidige camperplaatsen zullen daarom verplaatst worden.  De nieuwe locatie is bij de 

wijkraad nog niet bekend. 

o De BCC winkel aan de Zoetevaart gaat sluiten.  Volgens de laatste berichten in de krant, zal Lidl 

het pand overnemen.  

 
 

Onze volgende vergadering is gepland op dinsdag 3 november 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.   

Ook kan het zijn dat wij verzoeken om een mondkapje te dragen, mocht dit door de overheid gevraagd 

worden. 

Wij danken u voor uw begrip. 
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