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Nieuwsbrief september 2021 
 

Na de zomerstop in augustus heeft wijkraad Hulst-Zuid de draad weer opgepakt met een openbare 

vergadering op 7 september.  Met deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte houden van de 

punten die werden besproken. 

 

Geluidsoverlast: 
Geluidsoverlast door verkeer is een steeds terugkomend onderwerp.  Bewoners van de Steensedijk 

hebben een klacht doorgestuurd naar de gemeente en de politie over geluidsoverlast en te hoge 

snelheid.   

Ook bewoners van de Groote Kreek, de Componistenwijk en de Van der Maelstedeweg hebben 

klachten onder andere over auto’s met sportuitlaat, die luid knallend ‘s nachts rondrijden tegen hoge 

snelheid. 

 

Speeltoestellen: 
Om de teleurstelling over het niet doorgaan van het mountainbike parcours enigszins op te vangen 

zijn bestuursleden van onze wijkraad in overleg gegaan met bewoners om een alternatief te vinden.  

De keuze is gevallen voor twee extra speeltoestellen in wijk de Witte Brug en een sporttoestel voor 

wijk de Groote Kreek.  We zijn hierover in overleg met de gemeente en hopen dit op korte termijn te 

kunnen realiseren. 

 

Luchtverontreiniging: 
Bewoners maken zich zorgen over de luchtverontreiniging in onze gemeente.  Naast verontreiniging 

door het vele verkeer vrezen bewoners ook verontreiniging door de industrie van Terneuzen, Gent 

en Antwerpen.   

In Zeeuws-Vlaanderen zijn er op dit moment slechts twee meetstations: in Philippine en Sluiskil (info: 

website Luchtmeetnet.nl).  Eventueel kan men milieuklachten melden op website Milieuklachten.nl.  

Volgens een bewoner zouden er net over de grens – bijvoorbeeld in Beveren – zelfs achttien 

meetpunten zijn, een groot contrast met Zeeuws-Vlaanderen. 
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Andere onderwerpen: 
• Volgens een bewoner is er veel geluidsoverlast van jongeren die na 22 u harde muziek laten 

horen nabij de sportkooi aan de Groote Kreek.  De gemeente en de wijkraad zullen hierover 

met elkaar in overleg gaan. 

• De bewegwijzering aan de rotonde vooraan bij wijk de Groote Kreek is onduidelijk voor 

fietsers.  In de bocht Clingeweg/Grote Kreekweg stappen regelmatig fietsers af om hun kaart 

te raadplegen.  Ook wordt in de zelfde bocht regelmatig gegeten en gedronken.  Een verzoek 

voor een afvalbakje op die plaats werd inmiddels ingediend. 

• Mountainbikers die van de Liniedijk komen blijven in de Koolstraat op de verkeerde kant van 

het fietspad rijden tot aan de rotonde aan de Groote Kreek. 

• Bij de glasbakken aan de Groote Kreek en aan het Stationsplein liggen veel glasscherven.  Dit 

is lastig voor fietsers en gevaarlijk voor kinderen en dieren.  Ook raken er glasscherven in het 

riool.  Natuurlijk is het aan de bewoners het glas netjes in de containers te doen, maar toch 

zal de wijkraad aan de gemeente vragen of op die plaatsen regelmatiger geveegd kan 

worden.  

• Een bewoner van de Groote Kreek geeft een pluim richting gemeente over hoe deze zomer 

de groenvoorziening werd onderhouden.  Er is een duidelijke verbetering merkbaar 

vergeleken bij vorige onderhoudsbeurten. 

• Er zal dit jaar – net als in 2020 - geen jaarvergadering (college van B&W en bewoners) 

gehouden worden.  

• De energietransitie is iets waar iedereen mee te maken zal krijgen.  Begin volgend jaar zullen 

wij iemand van de gemeente vragen hierover informatie te delen tijdens een wijkraadsverga-

dering.  

 

 

 

 

Onze volgende vergadering is gepland op dinsdag 5 oktober 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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