
 
 

Nieuwsbrief juli 2021 
 

Dinsdag 6 juli hield de wijkraad een openbare vergadering die werd bijgewoond door de negen 

bestuursleden en zeven bezoekers.  Met deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte brengen van 

de voornaamste punten die werden besproken. 

 

Reconstructie van “het Scharnier”: 
Een aantal bezoekers bracht de reconstructie van het Scharnier terug op.  Zij vonden het nieuw 

uitgewerkte plan op bepaalde punten niet goed.  Omdat de termijn om zienswijzen hierover in te 

dienen reeds lang verstreken is (7 mei was de uiterste datum), kon de wijkraad niet anders dan de 

raad geven zelf contact op te nemen met de projectleider, de heer de Deckere. 

Ook de wijkraad had hierover een aanzienlijk aantal punten ingediend, maar de gemeente kon die 

niet allemaal inwilligen.   

Aangezien het gehele gebied – de Van der Maelstedeweg vanaf net voor de Zoetevaart, de Stations- 

weg en een deel van de Absdaalseweg – een 30 km zone wordt, is de verwachting dat het verkeer 

veilig zou verlopen.  Hier komen immers auto’s, voetgangers, fietsers, bromfietsers, vrachtwagens en 

autobussen samen. 

De wijkraad zou dan ook graag zien dat er regelmatig door de politie op snelheid zal gehandhaafd 

worden.  

 

Stationsweg: 
Bewoners van de Stationsweg klagen al lang over lawaai en roetuitstoot van het verkeer.  Wanneer 

de Stationsweg een 30 km zone wordt, zal dit al een lichte verbetering geven.  De bewoners hopen 

dat de Stationsweg spoedig in zijn geheel geasfalteerd kan worden, waardoor het lawaai verder 

teruggedrongen wordt.  Hierbij kan men dan ook de fietspaden in een andere kleur (rood) asfalteren, 

wat meteen mooi aansluit op hoe het Scharnier wordt ingericht. 

 

Kattenhotel Groote Kreek: 
In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij dat de gemeente een aanvraag voor een omgevings- 

vergunning had ontvangen voor het inrichten van een kattenhotel aan de Marco Pololaan.  Hoewel 

de omgevingsvergunning werd verleend, blijkt dat de indiener de woning toch niet gaat kopen en is 

dus het kattenhotel van de baan. 

 



 

Garage van der Poel: 
Regelmatig vragen bewoners of garage van der Poel terug naar de originele plaats aan het 

Stationsplein komt.  Volgens onze bronnen is dat inderdaad het plan.  Een precieze datum kan nog 

niet meegedeeld worden. 

 

Brugje Componistenwijk: 
Voor wie regelmatig over het brugje in de Componistenwijk gaat (Léharstraat/Verdistraat): in maart 

liet de gemeente weten dat deze brug vervangen zal worden.  Het streven is dit te doen nog voor het 

eind van dit jaar.   

 

Kaartmiddag: 
Enkele jaren terug startte de wijkraad een kaartclub.  Volgens de huidige planning – en als de 

coronasituatie het toelaat – herstart de kaartclub op donderdag 2 september om 13u30 in hotel 

Hulst en kan er weer volop worden “gejokerd”.   

 

Nieuwsbrief niet ontvangen? 
Als u gehoord zou hebben dat iemand zich voor de nieuwsbrief heeft aangemeld maar geen 

nieuwsbrief ontvangt, dan komt dit wellicht omdat die persoon de e-mail die hij/zij heeft ontvangen 

van nieuwsbrief@wijkraad-hulst-zuid.nl  niet heeft bevestigd.  Er staat een link in die e-mail die moet 

worden aangeklikt.  Pas daarna gebeurt de registratie en ontvangt men de nieuwsbrief automatisch 

per e-mail. 

 

 

 

 

 

Onze volgende vergadering is gepland op dinsdag 7 september om 19u30 in Hotel Hulst aan 

de Van der Maelstedeweg. 

 

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

e-mail te sturen naar post.wrhz@gmail.com.   
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