Pagina 1

Nieuwsbrief september 2019 deel 2
Naast de punten die werden aangehaald in de huis-aan-huis verspreide Nieuwsbrief, werden
er in de vergadering van 9 september 2019 ook nog andere onderwerpen besproken die wij
graag met jullie delen. Waar mogelijk zal de wijkraad actie ondernemen richting gemeente.

Appartementen van der Maelstedeweg:
Woonstichting Hulst en Zorginstelling Tragel hebben plannen om 24 appartementen te
realiseren aan de van der Maelstedeweg, links van het politiebureau. De huizen op
nummers 56, 58 en 60 zullen daarom worden gesloopt.

Uitbreiding Hotel Hulst:
Hotel Hulst heeft plannen voor een nieuwbouw op de hoek van der Maelstedeweg en de
Absdaalseweg. Daardoor zou het hotel over 107 kamers beschikken.

Openbaar groen Componistenwijk:
Bewoners klagen over het matige onderhoud van het openbaar groen in deze wijk. Het
geeft een zeer verloederde indruk: onkruid in de plantsoenen, op de stoepen en in de straat.
Ook het overvloedige riet in de vijvers en het ontbreken van vuilnisbakken werd aangehaald.

Ophalen huisvuil:
Door het kiepen van de bakken werd het straatnaambord aan het begin van de Rossinistraat
geraakt en viel het eraf. Kan men deze ophaalplaats wat opschuiven?
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Bruggen Grote Kreek:
Ook de bruggen bij de Grote Kreek zijn nog steeds vuil (groene aanslag en afbladderende
verf). Van de houten brug nabij de glasbakken zijn planken slecht en steken er schroeven
uit.

Distels Stationsplein:
Er staan distels aan de woning Stationsstraat 20. De gemeente zal hierover worden
gecontacteerd.

Fietsoversteekplaats Absdaalseweg:
De fietsoversteekplaats aan de Absdaalseweg (tussen bakkerij Risseeuw en het
parkeerterrein bij de Action) is gevaarlijk omdat automobilisten vaak de fietsers niet zien
door de hoge elektriciteitskast. Ook wordt dit punt heel veel door voetgangers gebruikt.
Kan men dit punt veiliger maken?

Volgende vergadering:
Heeft u interesse om onze vergadering bij te wonen of heeft u punten die u graag aan ons
wil voorleggen? Dat kan op onze volgende openbare vergadering:
Maandag 14 oktober om 19u30 in Hotel Hulst, van der Maelstedeweg 4a.

