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Nieuwsbrief augustus 2020 
 

Wijkraad Hulst-Zuid is terug begonnen met de maandelijkse bestuursvergaderingen!  Gezien 

de coronamaatregelen, zijn wij echter genoodzaakt het aantal bezoekers te beperken.  Daar- 

over leest u meer op het einde van dit verslag.   

Tijdens de vergadering kwamen tal van punten voorbij: 

 

“Boost” initiatief: 
Zoals in onze nieuwsbrief van mei reeds aangegeven, heeft de gemeente twee soortgelijke 

initiatieven goed goedgekeurd: een mountainbike parcours en een pump track parcours.   

Er werd ons gevraagd beide voorstellen te combineren.  

Tijdens de vergadering werd hierover uitvoerig gesproken.  Het parcours zou een ware 

uitdaging moeten worden voor jongeren en volwassenen om hun fietsvaardigheid te 

verhogen.  Denk hierbij een rijden over een rij boomstammen, rijden door zand, onverharde 

en kronkelige weggetjes met hindernissen, enz.  Op de website www.atbteamx-treme.nl 

staan voorbeelden hoe zo’n parcours eruit zou kunnen zien.   

De wijkraad zal nu verdere stappen ondernemen om dit te realiseren. 

 

Faillissement Sprangers: 
Het faillissement van bouwbedrijf Sprangers heeft gevolgen voor wijk de Wittebrug: 

woningen worden niet verder afgebouwd, bestrating wordt niet gekeerd, enz.  Tijdens 

de jaarvergadering in december 2019 gaf de gemeente aan dat zolang de wijk niet is 

overgedragen, er geen veranderingen kunnen gebeuren m.b.t. de verkeersafwikkeling. 

 

Fietsers op de voetpaden: 
Een bewoner meldde dat fietsers en bromfietsers veelvuldig gebruik maken van de Traverse 

en van het voetpad achter wijk de Wittebrug.  Volgens de bewoner leidt dit tot discussies 

met de fietsers.  Er werd zelfs een voetganger geduwd die daarbij zijn duim brak.  Beide 

voetpaden zijn voorzien van onderstaand bord:     

   (Pad uitsluitend voor voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig) 

http://www.atbteamx-treme.nl/
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De bewoner zou dit graag vervangen zien door    of   omdat dit duidelijker 

zichtbaar is.  Daar zal dan wel een tekstbord bij moeten worden geplaatst: “uitgezonderd 

gehandicaptenvoertuigen”. 

Dit probleem is al eerder aangekaart: zie nieuwsbrieven oktober en december 2019.   

 

Obstakels in goten: 
Een bewoner van de Groote Kreek gaf aan dat er bij sommige woningen tegels en rubberen  

matten in de goot liggen, voor de opritten.  Volgens de bewoner kan dit schade veroorzaken 

aan de stuurkogels van een auto.  Ook vormt dit een obstakel voor de veegmachine van de 

gemeente en voor de afwatering bij hevige regenbuien.   

Indien de oprit te steil is vragen wij de bewoners zelf  contact op te nemen met de gemeente 

om te zien of dit aangepast kan worden. 

 

Geluidsoverlast hangjongeren Groote Kreek: 
Hangjongeren zouden tot laat in de avond geluidsoverlast veroorzaken in de buurt van de 

Sportkooi en voormalige vuilnisbelt in wijk de Groote Kreek.  Bij overlast moeten bewoners 

dit melden bij gemeente en politie.  Ook de jongerenwerker zou hier een rol kunnen spelen. 

 

Verkeerssituatie Action: 
De gevaarlijke verkeerssituatie aan de Action-winkel kwam ook nu weer aan bod.  Volgens 

een bewoner zou een zebrapad ter hoogte van de ingang van de Action hierbij kunnen 

helpen.  De wijkraad zal dit aan de gemeente voorleggen. 

 

Groote Kreek II: 
Een aantal bewoners van wijk de Groote Kreek I hebben een actiegroep opgericht.   Zij 

hebben aanbevelingen gedaan richting gemeente voor wat betreft de ontsluiting van de 

nieuw aan te leggen wijk Groote Kreek II. 

 

Verlaging stoep aan Het Pakhuis: 
Volgens onze informatie is de gewenste verbetering nog niet uitgevoerd.  Wij zullen dit bij de 

gemeente terug onder de aandacht brengen. 

 

Brug wijk Groote Kreek: 
De brug dichtbij de rotonde Grote Kreekweg/Clingeweg is vervuild en het wegdek vertoont 

slijtage.  De wijkraad zal dit melden via de BuitenBeter app. 

 

Onkruid stoepen en straten: 
De gemeente doet al wat mogelijk is om het onkruid van de stoepen en straten in te perken.   

Zij mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken en kunnen enkel het 

onkruid te lijf gaan door borstelen en branden.   
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Voorbijrazende bromfietsen Steensedijk en Havenfort: 
Vooral in het weekend is er overlast door te snel rijdende groepjes bromfietsers die het ook 

niet zo nauw nemen met de verkeersregels.  De bewoner werd gevraagd dit zelf bij de politie 

te melden. 

 

Afvalbakken: 
Er wordt regelmatig gevraagd om meer afvalbakjes te plaatsen zodat wandelaars, honden- 

bezitters en fietsers zelf hun afval kunnen opruimen zonder het op de openbare weg te 

gooien. 

Voor de Componistenwijk hebben we al een aanvraag gedaan voor een extra afvalbakje aan 

het speeltuintje op de hoek Händelstraat/Brahmsstraat en zullen nog een aanvraag indienen  

voor het verplaatsen van een ander afvalbakje naar het bruggetje bij de Puccinistraat. 

Ook voor wijk de Groote Kreek zullen wij verplaatsing van een aantal afvalbakjes vragen.   

Wij hopen dat de gemeente hiermee instemt. 

 

Los liggende balken brugje aan Puccinistraat: 
Regelmatig komen de bouten van de houten balken los te staan, waardoor de balken niet 

vast liggen.  Dit geeft wandelaars een onveilig gevoel.  Inmiddels zijn de bouten weer 

aangedraaid. 

 

Speelhuisje Wittebrug: 
Zowat een jaar terug kwam een aantal kinderen met het idee voor een eigen stek, van 

waaruit ze thee en gebak aan de mensen zouden kunnen geven.  Ze wilden een theehuis  

beginnen en hadden graag een complete woning met omheinde tuin en ze hadden zelfs de 

indeling van het huis op papier getekend.  Een muur zouden ze in het goud verven...   

Ze schreven een brief aan de firma Sprangers, die dit een leuk initiatief vonden.  Een 

compleet huis was natuurlijk te hoog gegrepen ☺… 

Zo werd begin juni een speelhuisje geplaatst.  De gemeente nam een deel van de kosten op  

zich.  Hieronder een foto van het houten huisje         
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… en eentje van het interieur (met zitbankje en vensterbank) 

                                       
 

Jaarvergadering 2020: 
Naar aanleiding van het coronavirus heeft de gemeente besloten geen jaarvergaderingen te 

organiseren met de wijk- en dorpsraden.  Voor wijkraad Hust-Zuid was deze vergadering 

gepland op 15 december 2020.  Dit wordt dus nu een gewone vergadering. 

 

Aanmeldingen voor de nieuwsbrief: 
Wij hebben vernomen dat mensen getracht hebben zich aan de melden voor de nieuwsbrief 

van wijkraad Hulst-Zuid, maar dat ze de nieuwsbrief niet ontvangen.  Na onderzoek blijkt dat 

de aanmelders de e-mail die ze daarna hebben ontvangen, niet hebben bevestigd. 

Het proces is als volgt: 

• Ga naar website www.wijkraad-hulst-zuid.nl 

• Op deze website staat rechts “contact”. 

• Klik op “hier” bij de vraag: Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?  Klik dan hier.  Vul daar 

uw e-mail adres in en klik op “aanmelden”. 

• Dan krijgt u een e-mail waarbij u wordt gevraagd op een link te klikken ter 

bevestiging.  Dit is nodig wegens de privacyregels.  Deze link begint met 

https://wijkraad-hulst-zuid.email-provider.nl/confirm/  enz. 

• Als het niet lukt om op de link te klikken, dan kunt u die ook kopiëren in de adresbalk 

van uw browser.  

• Daarna zal de eerstvolgende nieuwsbrief naar uw e-mail adres worden gestuurd. 

U kunt ook een archief van vorige nieuwsbrieven vinden op onze website onder rubriek 

“nieuwsbrieven”. 

   

Onze volgende vergadering is gepland op dinsdag 8 september 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, gelieve u dan 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. 

http://www.wijkraad-hulst-zuid.nl/
https://wijkraad-hulst-zuid.email-provider.nl/confirm/
mailto:post.wrhz@gmail.com

