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Nieuwsbrief oktober 2021 
 

Op een erg natte dinsdagavond 5 oktober verzamelden de leden van de wijkraad en enkele 

bezoekers zich voor de maandelijkse vergadering.  Hierna volgt het kort verslag. 

 

 

Fietspad over vroegere spoorlijn: 
Fietsers die gebruik maken van het wandel- en fietspad tussen de Grote Kreekweg en de Molenstraat 

hebben gemerkt dat de toplaag op diverse plaatse tekenen van slijtage vertoont.  Nu het sneller 

donker wordt, het vaak regent en de bladeren van de bomen vallen, kan dit volgens bezorgde 

bewoners voor valpartijen zorgen. 

De gemeente wijst er echter op dat dit fietspad bedoeld is als recreatief pad door het bos.  Het 

bestaat uit een mengsel van menggranulaat, lokale grond en zand, gebonden door cement.  

Mochten er zich toch gevaarlijke situaties voordoen, dan raden wij aan dit aan de gemeente te 

melden via de Buiten Beter app of via een Melding Openbare Ruimte op de website van de 

gemeente. 

 

Campagne tegen verkeersaso’s: 
Regelmatig komen er klachten over luidruchtige auto’s die met gierende banden, hoge snelheden en 

knallende uitlaten de wegen onveilig maken.  Volgens een artikel van Omroep Zeeland is de 

gemeente bekend met dit probleem en wil de burgemeester hier ruchtbaarheid aan geven.   

Omdat op heterdaad betrappen nog niet zo makkelijk is, stelt hij voor dat bewoners de kentekens 

noteren en doorgeven aan de wijkagent.  Dit kunt u eventueel doen via de website (zoekterm: 

wijkagent Hulst).  Die kan dan een huisbezoek brengen voor een waarschuwing.  Zo nodig kan de 

Rijksdienst voor het Wegverkeer een inspectie doen.    

 

Overlast geluidsboxen bij de sportkooi: 
In onze nieuwsbrief van september maakten wij melding van overlast door geluidsboxen bij de 

sportkooi van wijk de Groote Kreek.  Hoewel er een bord staat dat de sportkooi niet mag betreden 

worden tussen 22u en 8u, gebruiken jongeren de sportkooi om luide muziek uit hun boxen te laten 

klinken.  Omwonenden beklagen zich hierover. 

Een nieuw, groter bord kan helpen de boodschap nog duidelijker te laten overkomen.  Eventueel 

kunnen omwonenden de politie bellen bij overlast. 
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Speel- en sporttoestellen: 
Zoals in onze vorige nieuwsbrief vermeld, zijn wij met de gemeente in overleg over het plaatsen van 

enkele speel- en sporttoestellen. 

Voor wijk de Wittebrug gaat het over twee speeltoestellen: een mini speeltoren met glijbaan en een 

schommel.  Deze zullen geplaatst worden in het huidige speeltuintje op de hoek Sluys Kreek / Droge 

Kreek.  Om het voor de spelende kinderen zo veilig mogelijk te houden, hebben wij aan de gemeente 

gevraagd om een hegje rondom het speelterrein te planten zodat kinderen niet plots de straat 

kunnen oversteken.  

Voor wijk de Groote Kreek plannen wij een Pull Up Station.  De exacte locatie waar dit toestel zal 

worden geplaatst is nog een discussiepunt.  Het liefst zien wij dit bij de sportkooi gerealiseerd 

worden omdat dat de plaats is waar sporters samenkomen voor basket of voetbal in de sportkooi, 

voor hardlopers die aan de Pul Up rek- en strekoefeningen kunnen doen, enz.  

 

Andere punten: 
• Op verzoek van bewoners heeft de wijkraad vorig jaar, en eerder dit jaar, aan de gemeente 

gevraagd om afvalbakjes te voorzien op bepaalde plaatsen.  Wij hopen dat dit spoedig zal 

worden opgepakt. 

• Glasscherven bij glasbakken: de ZRD (die de glasbakken leeg haalt), zal aan de gemeente 

doorgeven op welke plaatsen er teveel glas naast de bakken ligt.  De Buitendienst van de 

gemeente zal dan het glas opruimen. 

• Bewoners die langs de Grote Kreekweg en de Clingeweg wonen ondervinden erg veel 

geluidsoverlast van voorbijrijdende landbouwvoertuigen en vrachtverkeer.  

• De werken aan “het Scharnier” zijn nog niet gestart.  Wij vernamen dat het college van B&W  

de plannen nog niet officieel heeft goedgekeurd.  

• Een bewoner gaf aan dat aan de zijkanten van de Waterstraat veel plassen liggen.  Kan de 

gemeente hier wat aan doen?  Eventueel kan men hier ook een Melding Openbare Ruimte 

van maken op de website van de gemeente ofwel de Buiten Beter app gebruiken. 

• De werken aan wijk de Wittebrug zijn inmiddels gestart.  Om tegemoet te komen aan de 

wensen van de bewoners, zal de gemeente nu ook voetgangerssluizen plaatsen aan het 

begin en einde van het wandelpad tussen de Grote Kreekweg en de van der Maelstedeweg.  

 

 

 

 

Onze volgende vergadering is gepland op dinsdag 2 november 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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