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Nieuwsbrief februari 2022 
 

Omdat de coronamaatregelen weer wat versoepeld werden kon de wijkraad terug starten met haar 

maandelijkse vergaderingen in Hotel Hulst.   

Hierbij vinden jullie een kort verslag van de vergadering van 1 februari 2022. 

 

Nieuwe voorzitter: 
Ferdy van Campen heeft na drie jaar de voorzittershamer doorgegeven aan Marianne Kaldenbach.  

Zij is per 1 januari 2022 de nieuwe voorzitter van onze wijkraad Hulst-Zuid.   

Wij danken Ferdy voor zijn steun en inzet in de voorbije jaren.  Ferdy blijft wel aan als bestuurslid. 

 

Padelbanen: 
Dat de padelsport aan populariteit wint is duidelijk.  Ook in Hulst lijkt er veel interesse te zijn.   

De gemeente wil marktwerking laten doen en de financiële kant overlaten aan commerciële partijen.   

Volgens de krant ligt er een aanvraag voor de aanleg van zes overdekte padelbanen aan de Spoorweg 

(achter de Albert Heijn in onze wijk).  Wij wachten de verdere ontwikkelingen af. 

 

Appartementen van der Maelstedeweg: 
De drie woningen naast het politiekantoor zijn inmiddels afgebroken zodat de bouw van twaalf 

huurappartementen van start kan gaan. Aangezien er slechts twee slaapkamers per appartement 

zijn, is de doelgroep zowel voor  jonge kleine gezinnen als ouderen.   

De oplevering wordt verwacht rond eind oktober van dit jaar. 

 

Kunstwerk op jouw muur?: 
Als er een bewoner is die zijn lege gevel graag wil laten voorzien van een kunstwerk door street art 

en graffiti, kan dit melden bij de wijkraad (e-mail naar post.wrhz@gmail.com ).  Wij brengen u dan in 

contact met gemeenteraadslid Frank van Driessche en Paul Cornelis van HulstArt die u verder alle 

nodige informatie kunnen verstrekken over vergunningen, financiën, kunstenaars, enz. 
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Overhangend groen: 
In onze wijk worden de meeste tuinen netjes onderhouden.  Soms zien we echter dat het groen van 

een particuliere tuin tot over de stoep groeit en een deel van de tegels bedekt of zelfs de doorgang 

bemoeilijkt.  Daarom willen wij vragen dat iedere tuinbezitter zo veel mogelijk de planten snoeit tot 

aan de erfgrens zodat de stoep vrij blijft voor voetgangers. 

 

Geen verlichting bij afvalcontainers Groote Kreek: 
Bewoners die in de winter ’s avonds hun afval willen brengen naar de containers bij de Groote Kreek, 

moeten in het donker hun weg zoeken.  Daarom vroeg een bewoner of daar verlichting kon worden 

geplaatst.  De gemeente heeft dit verzoek jammer genoeg niet ingewilligd.   

 

Bottom-up ideeën (hernieuwde oproep): 
In onze nieuwsbrief van november 2021 vroegen wij ons ideeën aan te brengen die de leefbaarheid 

en saamhorigheid in de wijk verder kunnen bevorderen.  Om zo veel mogelijk diverse voorstellen te 

krijgen doen wij hierbij een hernieuwde oproep.   Bewoners kunnen hun idee sturen naar: 

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

besproken worden met de gemeente. 

 

Speeltoestellen Wittebrug: 
Omdat er zo weinig speelvoorzieningen waren in wijk de Wittebrug heeft de gemeente – op 

aangeven van de wijkraad – op 6 januari 2022 twee nieuwe speeltoestellen geplaatst op het 

speelveldje tussen de Sluys Kreek en de Droge Kreek. 

De schommel en de glijbaan zijn inmiddels volop in gebruik.  De wijkraad wil hier op een later  

tijdstip nog een feestelijk tintje aan geven… 
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Riet vijvers gemaaid: 
In december 2021 is het riet in de vijvers van de Componistenbuurt gemaaid.  Bij het opruimen van 

het riet door middel van een kraan, werd jammer genoeg de omheining een beetje beschadigd.   

Wij hopen dat de gemeente dit opneemt met de uitvoerder van de werken zodat dit in de toekomst 

vermeden kan worden. 

 

Mountainbike parcours: 
De gemeente en mountainbike club X-treme zijn met elkaar in gesprek over de aanleg van een 

mountainbike parcours.  Volgens Omroep Zeeland is een stuk landbouwgrond achter het hockeyveld 

een mogelijke optie.   

 

Plastic afval: 
Iedereen zal het wel gemerkt hebben: bij hevige wind vliegen de oranje zakken met plastic afval door 

de straten en scharrelen dieren (katten, vogels, ongedierte,…) daar hun kostje bijeen.  Wij raden aan 

dat – wanneer het zo hard waait – het plastic afval zo kort mogelijk vóór het ophalen door de ZRD 

aan de straatkant te zetten.  Een andere mogelijkheid is het plastic afval naar de oranje 

afvalcontainers te brengen, als daar nog voldoende ruimte in is. 

 

 

Andere punten: 
Wij willen onze bewoners graag informeren – voor zover wij zelf op de hoogte zijn – over een aantal 

reeds langer lopende zaken: 

• Werken aan het Havenfort en de Traverse: deze staan gepland voor dit jaar. 

• Locatie nieuwe camperplaatsen: De huidige camperplaatsen aan het Havenfort zullen 

worden uitgebreid richting de voormalige Rabobank. 

• Het Scharnier: Wij hebben nog geen nieuwe info over wanneer de werken kunnen starten. 

• Bouw nieuwe Lidl aan de Absdaalseweg:  Ook hier wachten wij nog op meer informatie. 

• Honden uitlaatterrein:  Regelmatig vragen wijkbewoners of er een omheind terrein kan 

worden gerealiseerd waar honden vrij kunnen loslopen en spelen met andere honden.   

De gemeente wil dit onderzoeken. 

• Afvalbakjes: de wijkraad had enige tijd terug een aantal extra afvalbakjes gevraagd voor  

onze wijk.  Het is nog niet duidelijk of die geplaatst zullen worden. 

• De gemeente onderzoekt ook of er voldoende interesse is voor een levensloopbos.   

Dat is een plaats waar mensen een boom kunnen planten bij een special gelegenheid 

(geboorte, overlijden, …). 

 

 

 

Onze volgende vergadering is gepland op dinsdag 1 maart 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.  

Elke vergadering begint met een openbaar gedeelte.  De agenda daarvan kunt u op onze Facebook 

pagina vinden (Info Wijkraad Hulst-Zuid). 
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