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Nieuwsbrief april 2022 
 

Op 5 april hebben wij onze maandelijkse wijkraadsvergadering gehad.  Omdat de agenda overvol 

was, hebben we bovendien een extra - maar besloten - vergadering gehouden op 19 april.  Vandaar 

dat de nieuwsbrief enige vertraging heeft opgelopen.  Hierbij een kort verslag van de vergadering. 

 

Vergaderdata tweede helft: 
Onze wijkraad heeft vergaderingen gepland op 5 juli, 6 september, 4 oktober, 8 november en 6 

december. Indien we om een of andere reden hiervan zouden afwijken, dan wordt de datum 

aangepast op onze website https://www.wijkraad-hulst-zuid.nl onder “vergaderingen”. 

Elke vergadering vindt plaats om 19u30 in Hotel Hulst aan de van der Maelstedeweg en begint met 

een openbaar gedeelte, waar bewoners hun inbreng kunnen geven.  Nadien volgt een besloten 

gedeelte, enkel voor bestuursleden. 

 

Opvang Oekraïense vluchtelingen: 
In de componistenbuurt hebben leden van de wijkraad, samen met Hulst voor Elkaar en de 

gemeente, een woning voor de opvang ingericht. Vele benodigdheden (gebruikte tafel, stoelen, 

lampen, bestek, bedden, bankstel, enz.) werden gedoneerd door bewoners uit verschillende kernen 

van Hulst, waarvoor dank. 

Twee bestuursleden van de wijkraad zullen de vluchtelingen helpen om ze wegwijs te maken in onze  

samenleving.  

 

Bezoek wijkagente: 
Naar aanleiding van een woningoverval in Sint-Jansteen hadden wij de wijkagente uitgenodigd om 

meer uitleg te geven over hoe men moet reageren bij een overval of inbraak. 

Zij legde uit dat er een duidelijk verschil is tussen een woningoverval en een -inbraak.  Bij een overval 

wil de dader dat iemand thuis is ; bij een inbraak wil de dader dat er niemand thuis is zodat hij 

ongezien tewerk kan gaan. 

 

Om een overval te vermijden kan men beter niet te koop lopen met rijkdom, zoals een dure auto de 

hele dag op uw oprit laten staan, dure horloges duidelijk zichtbaar dragen, met anderen spreken over 

uw goed gevulde bankrekening, enz.  Maatregelen kunnen zijn: camera’s installeren (bv  een 
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deurbelcamera), een kierstandhouder, laat de voordeur niet openstaan voor collectanten maar leg 

klein geld klaar zodat u niet bij de voordeur weg moet, ’s avonds niet opendoen, enz. 

Wanneer u toch overvallen wordt is het belangrijk te doen wat de politie het RAAK systeem noemt: 

• Rustig blijven en niet in paniek raken. 

• Accepteren dat het u overkomt en ga altijd uit van echte wapens. 

• Afgeven waar de overvaller om vraagt, zelfs uw bankpas.   

• Kijken en goed observeren: lengte overvallers, kledij, gezichtskenmerken, tatoeages, leeftijd, 

ringen, welke taal spreken ze tegen elkaar, worden er namen genoemd, …  Met dit 

signalement kan de politie de daders makkelijker opsporen. 

 

Om een inbraak te vermijden kan u het best laten blijken dat er iemand thuis is. Dus ’s avonds ergens 

licht laten branden (met tijdschakelaar), buren verwittigen als u op vakantie gaat en hun vragen de 

brievenbus te legen, eventueel vragen de rolluiken ’s morgens op te trekken en ’s avonds neer te 

laten, enz.  Ook hier kunnen camera’s helpen om de daders later op te sporen. 

Telkens wanneer u de woning verlaat: draai de voordeur altijd op slot met uw sleutel.  Laat ook nooit 

onbekenden in de woning, ook niet om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan. 

 

Tot slot: bel 112 en doe aangifte bij de politie. 

 

Bike park op komst: 
Ongeveer twee jaar terug werden er - in het kader van het Bottom-up project – door onze wijkraad 

voorstellen gedaan voor het oprichten van een bike park, dit met medewerking van ATB club X-

Treme.  Het park bij de Groote Kreek werd toen als locatie geopperd, maar de gemeente ging daar 

uiteindelijk niet in mee.  Nadien kwam de Stellestraat in beeld, maar ook dat ging niet door.  

In de krant van 9 april (PZC, BN/DeStem) heeft u kunnen lezen dat de gemeente nu een nieuwe 

locatie voor ogen heeft, namelijk  aan de Wittebrugstraat achter het hockeyveld.  De gemeente heeft 

ons hierover bijgepraat en we zijn erg verheugd dat deze wens nu toch kan doorgaan.  Alles wordt nu 

in werk gezet om het project op te starten. 

 

Enquête bereikbaarheid Zeeuws-Vlaanderen: 
Student Morrison Vervaet van de Radboud Universiteit wil, als onderdeel voor zijn scriptie, een 

enquête houden over de vervoersmogelijkheden in de Zeeuws-Vlaamse kernen.  Hij is nu derdejaars 

student bachelor Geografie, Planologie en Milieu en wil onderzoeken hoe het is gesteld met de 

bereikbaarheid en mobiliteit in o.a. de gemeente Hulst. 

Wij denken dat dit een zeer interessant en belangrijk onderwerp is en om een goed beeld te krijgen is 

het van belang dat zoveel mogelijk mensen deze enquête invullen .  U kan deze enquête invullen via 

de volgende link  Enquête Mobiliteit Zeeuws-Vlaanderen.  De student stelt het op prijs als u deze link 

ook verder door zou sturen naar vrienden en kennissen in Zeeuws Vlaanderen. 

 

Verlaging energiebelasting en energietoeslag: 
De gemeente heeft ons gevraagd te wijzen op maatregelen die de overheid heeft genomen om de 

inwoners enigszins financieel te compenseren voor de gestegen prijzen van bv eten, openbaar 

vervoer en energie. 

Aan de ene kant wordt de energiebelasting verlaagd.  Bij een gemiddeld verbruik kan dit een 

voordeel opleveren van ongeveer € 400. 

https://fmru.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_82et8C5IVM4uTMq
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Aan de andere kant is er een energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen, op of net 

boven het sociaal minimum. Eind deze maand wordt het aanvraagformulier op de website van de 

gemeente geplaatst.   

Meer hierover leest u op de website van de gemeente via de volgende link: 

https://www.gemeentehulst.nl/de_Gemeente/Nieuws/Eenmalige_energietoeslag  

 

Diverse andere punten: 
• Op 24 september is het Nationale Burendag.  Het zou leuk zijn als er in elke wijk van Hulst-

Zuid (Groote Kreek, Wittebrug, Componistenbuurt, Stationsbuurt) door de buurtbewoners 

iets georganiseerd kan worden.  Het Oranjefonds kan dit financieel ondersteunen, maar er 

moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldaan worden.  Meer info kunt u vinden op de 

volgende link: https://www.burendag.nl/voorwaarden-particulieren.  Geef informatie over 

het initiatief ook door aan de wijkraad, dan kunnen wij dit ook onder de aandacht van de 

bewoners brengen. 

• Hekjes Wittebrug: De gemeente heeft hekjes geplaatst op het voetpad aan de oostkant van 

de Wittebrug wijk.  Deze zijn zowel aan de kant van het politiekantoor geplaatst als aan de 

“spoorwegovergang” aan de Grote Kreekweg.  Aan de spoorwegovergang is bovendien een 

bord geplaatst “fietsers binnenstad” met een richtingspijl naar links.  Toch zijn er nog fietsers 

die langs de hekjes rijden.  Wij hebben hier een Melding Openbare Ruimte van gemaakt.  

• Op korte termijn zullen wij terugkomen op de opening van het speeltuintje van de 

Wittebrug, want we willen hier toch een feestelijk tintje aan geven. 

 

 

 

 

Onze volgende vergadering is gepland op dinsdag 3 mei om 19u30 in Hotel Hulst aan de van 

der Maelstedeweg. 

De agenda daarvan kunt u enkele dagen voor de vergadering vinden op onze Facebook pagina   

(Info Wijkraad Hulst-Zuid). 

 

Elke vergadering begint met een openbaar gedeelte, waarbij wijkbewoners het woord kunnen 

nemen.   

 

 

 

 
Tijdens de wijkraadvergadering van 3 mei zal de heer Raanhuis van de gemeente uitleg geven over 

het onderzoek naar de toekomstbestendige waterhuishouding voor de kern Hulst. 
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