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Nieuwsbrief juni 2021 
 

Nu de coronamaatregelen verder zijn versoepeld heeft  de wijkraad weer een fysieke vergadering 

gehouden.  Omdat er zoveel te bespreken was, was deze vergadering enkel toegankelijk voor de 

bestuursleden.   De volgende vergaderingen zullen weer openbaar zijn. 

Met deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte houden van de onderwerpen die aan bod 

kwamen.  

 

Extra plaatsen voor woonwagens: 
Als gevolg van de landelijke richtlijnen is de gemeente op zoek naar extra plaatsen voor 

woonwagens.  Voor het gebied Hulst-Zuid wordt onderzocht of er opties zijn in wijk de Groote Kreek .  

 

Mogelijk kattenhotel in de Groote Kreek: 
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om een kattenhotel te beginnen aan de Marco Pololaan.  

De wijkraad ontving hierover bezorgde reacties van bewoners en heeft dit doorgegeven aan de 

gemeente. 

 

Honden uitlaatterrein: 
Regelmatig vragen bewoners naar de mogelijkheid een honden uitlaatterrein te realiseren binnen 

onze wijk.  Wij hebben deze vraag dan ook terug aan de gemeente gesteld.  Die liet ons inmiddels 

weten dat zij dit in het najaar gaan bekijken.   Wij hopen op positief nieuws. 

 

Verhuizing Lidl: 
Supermarkt Lidl verhuist naar de Absdaalseweg, op het terrein van de vroegere Karwei / Brugman 

keukens.  Daar wordt ook een nieuwe weg aangelegd die de naam Nassauweg zal dragen en meteen 

voor een verbinding zal zorgen tussen Morres en de binnenstad. 

 

Werken aan “het scharnier”: 
In de tweede helft van dit jaar zal worden gestart met het her-aanleggen van het scharnier.  

Omwonenden kregen een schets en andere inwoners konden op de gemeentelijke website de 

plannen bekijken.  Iedereen kreeg de kans hierover hun opmerkingen te delen met de projectleider 

bij de gemeente.  

Hierna enkele wijzigingen: 
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• Het gebied rondom Het Scharnier wordt een 30 km zone.  Komende vanaf de Van der 

Maelstedeweg begint die net voor de kruising met de Zoetevaart.  Dat betekent dat ook de 

Stationsweg vanaf het begin een 30 km weg wordt.   

• De fietsoversteekplaats aan de parking bij Action richting Napoleon/Risseeuw wordt nu 

veiliger gemaakt door er een oversteekplaats in twee fasen van te maken voor fietsers en 

voetgangers. 

• Er worden fietsoversteekplaatsen gecreëerd aan het punt Havenfort/Absdaalseweg zodat 

fietsers makkelijker van en naar het Stationsplein kunnen. 

• Er wordt ook bekeken of er ter hoogte van de voormalige Rabobank aan de Stationsweg een 

verkeersdrempel kan worden gerealiseerd.  

Aanpassing van de bebording om het verkeer vanuit België via de N290 (weg Kapellebrug-

Kloosterzande) en de rotondes aan Morres naar het Stationsplein te leiden acht de gemeente weinig 

zinvol. Dit omdat de meeste bezoekers reeds jaren via eenzelfde route naar Hulst rijden. 

   

Plantsoen bij “Het Balkon”: 
“Het Balkon” zijn de appartementen gelegen aan de kruising Clingeweg/Grote Kreekweg, aan de rand 

van wijk de Groote Kreek.  Bewoners lieten ons weten dat ze de nieuwe beplanting niet geslaagd  

vinden.  Er groeit veel onkruid tussen de ingezaaide bloemen.  Zij hebben terug met de gemeente 

contact opgenomen.  

 

Afwerking wijk Wittebrug: 
Door het faillissement van bouwbedrijf Sprangers vorig jaar heeft de gemeente beslist zelf voor de 

financiering te zorgen die nodig is voor het verder afwerken van de openbare ruimte.  De bestrating, 

plantsoenen, openbare verlichting en dergelijke, zullen volgens de oorspronkelijke plannen worden 

uitgevoerd.  Ook het verkeersveiliger maken van de aansluiting op de Grote Kreekweg zal worden 

meegenomen. 

 

Skatebaan stadspark: 
De gemeente heeft de oude skatetoestellen vervangen door vier nieuwe.  Het ziet er prachtig uit en 

is een hele opwaardering van het park.  De skaters hadden graag nog wel een hek richting water.   

Bezoekers willen de skatebaan graag netjes houden maar zien dat de afvalbakjes regelmatig vol 

zitten.  De wijkraad zal dit onder de aandacht brengen bij de gemeente via een Melding Openbare 

Ruimte. 

 

Mountainbike parcours gaat niet door: 
In het kader van het “bottom-up” project - waarbij de gemeente geld beschikbaar stelde aan alle 

dorpen en wijken van Hulst om bij te dragen aan de leefbaarheid - had wijk Hulst-Zuid het idee om, 

samen met mountainbike club X-treme, een bike park te realiseren in het park bij de Groote Kreek. 

Het bleek echter geen haalbare kaart op die locatie. 

De wijkraad is daarom begonnen om alternatieven te vinden.  Wij komen hier later dit jaar op terug. 

 

Afvalbakjes: 
Op vraag van bewoners had de wijkraad eerder aan de gemeente gevraagd een aantal afvalbakjes te 

verplaatsen en/of bij te plaatsen op bepaalde locaties.  De gemeente is op dit moment bezig met een 

onderzoek over afvalbakjes en zwerfvuil en zal ons verzoek daarin meenemen. 
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Appartementen naast politiebureau: 
Naast het politiebureau aan de Van der Maelstedeweg wil men twaalf appartementen bouwen.  

De architectuur zou beter aansluiten op de huidige woningen.  

   

Wateroverlast: 
In onze nieuwsbrief van oktober 2020 vroegen wij bewoners om problemen van wateroverlast te 

melden.  Wij ontvingen enkele meldingen die we doorgegeven hebben aan de gemeente.   Die zijn 

ter plaatse gaan kijken.  Waar mogelijk zullen zij actie ondernemen om de problemen op te lossen. 

 

Ontsluitingsweg Groote Kreek II: 
De gemeente bekijkt welke mogelijkheden er zijn om de toekomstige nieuw te bouwen wijk Groote 

Kreek II te ontsluiten.  Eén van de eerste voorstellen was een weg door het bos en zo aansluiten op 

de Grote Kreekweg, maar er zijn inmiddels ook andere alternatieven aangedragen door de inwoners. 

 

 

 

 

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

Van der Maelstedeweg. 

 

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.   
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