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Wij wensen u het allerbeste voor 2018 ! Ook dit jaar
streven wij, samen met u, weer naar een leefbare wijk !
De eerste openbare vergadering van Wijkraad Hulst-Zuid, op 11 januari
j.l., was een vergadering met een nadere kennismaking met de nieuwe
bestuursleden en het maken van afspraken voor het komende jaar.
Voorzitter Marlies Burm verwelkomde de nieuwe secretaris Ad D’Hondt
en de andere vijf leden, Eugene Verstraeten (penningmeester), Bianca
Bastiaansen (notuliste), Karel de Bruijn (beheerder sportkooi), Lia de
Letter (beheerder facebookpagina) en Jean-Pierre Lemmens (algemene
zaken).
We geven u in deze Nieuwsbrief weer een aantal belangrijke zaken door,
die in de vergadering aan de orde geweest zijn.
Vragen aan de wijkraad vooraf indienen
De wijkraad heeft besloten om aan de wijkbewoners die op de
vergadering vragen willen stellen, hen die vragen vooraf bij de wijkraad
in te laten dienen. De wijkraad kan dan tevoren bekijken of en zo ja,
welke antwoorden dan gegeven kunnen worden.
De te stellen vragen dienen dan vooraf schriftelijk, (per e-mail) ingediend
worden op het e-mailadres post.wrhz@gmail.com.
Trottoirtegels op de Steensedijk liggen slecht
De wijkraad heeft de gemeente geattendeerd op de slechte staat van de
trottoirtegels op de Steensedijk. Gevraagd is om de trottoirs te
herstraten, om gevaarlijke (struikel-) situaties te voorkomen. Dat geldt
ook voor de Marco Pololaan, ook daar liggen de tegels op de trottoirs erg
ongelijk.

Bruggetje Marco Pololaan
Er zijn weer nieuwe slechte plekken bijgekomen op het bruggetje bij de
Marco Pololaan.
Bovendien wordt de brugleuning erg smerig.(volgens de wijkraad is hij té
smerig).
De wijkraad heeft de gemeente hierop geattendeerd en hoopt dat de
gemeente spoedig afdoende maatregelen gaat nemen.
De situatie gaat voor de gebruikers gevaar opleveren. Dat doen ook de
tegels van het trottoir naar het bruggetje, die op verschillende plaatsen
naar boven gekomen zijn.

Roetvorming rond de Stationsweg

Op en rond de Stationsweg is door bewoners roetvorming op
raamkozijnen, in tuinen en op “de was” geconstateerd.
De wijkraad heeft dat gesignaleerd bij de gemeente, omdat er onrust is
ontstaan door dit verschijnsel. Wijkbewoners vragen zich af of deze
roetvorming gezondheidsproblemen gaat opleveren.
Verondersteld wordt, dat het roet afkomstig is van het drukke verkeer
daar, dat door vaak stoppen en dan weer optrekken extra roet uitstoot.
De wijkraad heeft de gemeente gevraagd een en ander te (laten)
onderzoeken.
Plantengroei bij de Traverse door gemeente gefatsoeneerd
Nadat de wijkraad de gemeente had geattendeerd op de té weelderige
plantengroei (vooral veel riet) bij de Traverse heeft men een en ander
drastisch gefatsoeneerd. Een gedeelte van de rietkraag is weggehaald.
Nieuw afvalbeleid baart de wijkraad zorgen………
Het veelbesproken nieuwe afvalbeleid in de gemeente Hulst is ook op de
wijkraadvergadering aan de orde geweest.
Evenals veel wijkbewoners maakt ook Wijkraad Hulst-Zuid zich zorgen
over de opzet van het nieuwe beleid rond het inzamelen van
verschillende soorten afval. De eerste weken van de nieuwe regeling
worden niet als succesvol ervaren.
Er is tot nu toe veel overlast geconstateerd door verkeerd aanbieden van
het vuil.
De wijkraad hoopt, dat spoedig meer duidelijkheid komt hoe en wat men
wanneer moet aanbieden en zal de verdere gang van zaken in de wijk
blijven volgen en een en ander over twee maanden nog eens evalueren.
Verkeer in Hulst-Zuid vraagt om een nieuw onderzoek
Nu Action uit de binnenstad naar Hulst-Zuid is verhuisd, is het verkeer
hier nóg drukker geworden. De hierboven genoemde roetvorming zal
daardoor in de loop van de komende tijd nog verder vermeerderen.
Gevaarlijke situaties voor weggebruikers komen nu dagelijks voor.
Met genoegen heeft de wijkraad kennisgenomen van de plannen van de
gemeente om op het kruispunt v.d. Maelstedeweg / Stationsweg een
rotonde aan te leggen. Helaas zal dat pas in 2022 gerealiseerd kunnen
worden.
Door bewoners van de Steensedijk wordt geklaagd over het feit, dat het
sinds de komst van Action door de drukte vaak moeilijk is hun straat in of
uit te gaan.

Stationsweg en Zoetevaart
Wijkraad Hulst-Zuid heeft de gemeente gevraagd de hele
verkeerssituatie op en rond de Stationsweg opnieuw te bekijken en te
onderzoeken of op een kortere termijn wellicht maatregelen genomen
kunnen worden om een en ander reeds vóór 2022 te verbeteren.
Intussen worden in het stadhuis plannen verder uitgewerkt om de
Zoetevaart te verbreden. Men hoopt daar dit voorjaar nog aan te
beginnen.

Stationsweg (kruispunt naar winkelcentrum)

Volgende vergadering
De volgende vergadering van de Wijkraad Hulst-Zuid zal
worden gehouden op donderdag 1 februari 2018.
Dat is een besloten vergadering, dus niet toegankelijk voor
belangstellenden.
Op donderdag 1 maart vergadert de wijkraad weer
“openbaar”, dus dan zijn alle belangstellenden welkom.
Alle openbare vergaderingen van Wijkraad Hulst-Zuid
worden gehouden in Hotel Hulst ( v.d. Maelstedeweg) .
De koffie staat dan klaar !! U bent welkom !!

