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Nieuwsbrief november 2021 
 

 

Op dinsdag 2 november hield de wijkraad haar maandelijkse vergadering.  Hierna volgt een kort 

verslag. 

 

 

Jaarvergadering: 
Er zal in 2021 geen jaarvergadering met B&W meer plaatsvinden.  Na de gemeenteraadsverkiezingen 

in maart 2022 zal de wijkraad – in overleg met de gemeente  – een datum vastleggen.  De 

jaarvergadering zal wellicht op een meer informele manier doorgaan.  

 

Bottom-up initiatief: 
In het kader van het bottom-up initiatief had de wijkraad de wens om twee speeltoestellen in de 

Wittebrug te plaatsen.  De gemeente heeft hier positief op gereageerd en heeft aangegeven de 

speeltoestellen te beschouwen als onderdeel van de oplevering van de wijk. 

Dit betekent dat wijkraad Hulst-Zuid nog ruimte heeft voor een nieuw initiatief.  Daarom vragen wij 

aan de bewoners ons ideeën aan te brengen waardoor de leefbaarheid en saamhorigheid in de wijk 

verder verbeterd kunnen worden.  Bewoners kunnen hun voorstel sturen naar: 

post.wrhz@gmail.com.  Bij voldoende draagvlak en financiële haalbaarheid, zal het voorstel 

besproken worden met de gemeente. 

 

Overlast geluidsboxen bij de sportkooi: 
Om de geluidsoverlast van muziekboxen tegen te gaan, zal de gemeente een nieuw bord uitwerken 

dat zal worden geplaatst bij de ingang van de sportkooi. 

Als de overlast toch aanhoudt dan kunnen bewoners bellen naar de politie op nummer 0900 8844. 

Eventueel kan - samen met de gemeente - worden bekeken of de jongerenwerker kan worden 

ingeschakeld. 

 

Andere punten: 
• Bij de Groote Kreek is regelmatig overlast van hondenpoep.  Eigenaars wordt gevraagd dit 

zelf op te ruimen.  Ook hebben wij de gemeente gevraagd op bepaalde plaatsen afvalbakjes 

neer te zetten zodat men de poepzakjes, drankblikjes en dergelijke makkelijk kwijt kan.  
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• Ter aanvulling van de geluidsoverlast door voorbijrijdende landbouwvoertuigen en 

vrachtverkeer (nieuwsbrief oktober) willen wij melden dat dit zich vooral voordoet rondom 

de rotonde Grote Kreekweg/Zoetevaart en de rotonde Clingeweg/’s-Gravenstraat omdat het 

zware verkeer, bij het nemen van de rotonde, daar afremt en optrekt. 

• Voor het Pull-Up toestel, dat wij graag willen plaatsen bij de sportkooi aan de Groote Kreek, 

wachten wij op goedkeuring door de gemeente. 

• We hebben vernomen dat Otto Vosveld, die zich vele jaren voor onze wijkraad heeft 

ingespannen, is overleden.  Otto is 83 jaar geworden.  Wijkraad Hulst-Zuid wenst hierbij haar 

medeleven te betuigen aan zijn echtgenote en de gehele familie.   

 

 

 

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

van der Maelstedeweg. 

 

De vergadering begint met een openbaar gedeelte waarbij bewoners hun inbreng kunnen geven.  

Daarna volgt een besloten vergadering voor de bestuursleden. 

 

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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