
 
 

             NIEUWSBRIEF VAN WIJKRAAD HULST-ZUID               APRIL 2017 

 

Op 23 maart 2017 heeft Wijkraad Hulst-Zuid weer de traditionele Jaarvergadering gehouden. 
Het thema van de avond was : “Wonen wij in ’n leefbare wijk ?”                
In een stampvolle zaal bij Hotel Hulst aan de v.d. Maelstedeweg kwamen, in aanwezigheid van het 
gehele College van Burgemeester en Wethouders, een groot aantal zaken met betrekking tot onze 
wijk aan de orde. We hebben er enkele punten uitgehaald om aan u door te geven…….. 
 
Wat hebben we, in overleg met de gemeente, in 2016 bereikt ? 

• Overlast van boeren met tractoren is in Groote Kreek verminderd; 

• Er zijn nieuwe afvalbakken geplaatst aan het Binnenpad; 

• De wijkraad heeft, samen met buurtbewoners, een info-avond van de Stichting Zeeuwse 
Stromen over “logeeropvang” in de Bachlaan bijgewoond; 

• Er is een postbus geplaatst op De Statie; 

•  De wijkraad vroeg en kreeg van de gemeente € 2500,- voor de aanleg van een speelveldje in 
wijk Wittebrug. Het speelveldje is inmiddels gerealiseerd. 

• De wijkraad is onlangs gestart met kaartmiddagen in Brasserie Oud Hulst. 

• Er is een AED-kast (voor reanimeren) geplaatst in de Stanleystraat. 
 

Waar zijn we momenteel mee bezig ? 

• We hebben bij de gemeente een advies ingediend voor het herinrichten van de camper-
parking aan het Havenfort; 

• Onze wijkraad is in druk overleg met allerlei instanties om te proberen de overlast van 
jongeren in de wijk terug te dringen. Ook wordt gesproken met de jongeren zelf; 

• We onderzoeken momenteel de verkeerssituaties in en rond de toegangswegen naar het 
centrum en in het winkelgebied. We zijn daarover in overleg met de gemeente en de politie; 

• We bereiden een “Grote-Kuisdag” voor die we in de Componistenwijk in mei 2017, samen 
met de wijkbewoners, willen gaan organiseren; 

• We bereiden een groot opgezette sportdag in en rond onze sportkooi voor, die we eveneens 
willen houden in de maand mei 2017. 
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• Gevaarlijke verkeerssituaties in Zoetevaart. 
Wijkraad Hulst-Zuid dringt er bij het gemeentebestuur al vele jaren op aan om iets te doen aan de 
gevaarlijke verkeerssituatie in Zoetevaart. Tot nu toe echter tevergeefs. 
De straat is te smal voor het drukke verkeer in beide richtingen en de fietsers komen daardoor 
regelmatig in de knel. 
We hebben er tijdens onze Jaarvergadering nogmaals op aangedrongen snel afdoende 
maatregelen te nemen. 
 
Burgemeester Mulder : “Het veiligheidsgevoel moet van ons allen komen ! “ 
Burgemeester Mulder zette uiteen, dat een veiligheidsgevoel iets is dat ons allemaal aangaat. 
“Hoe veilig het is, wordt bepaald door cijfers en die zien er voor onze gemeente goed uit. 
Als er in onze gemeente incidenten worden geconstateerd, moeten we daarvan melding maken bij 
de politie, die dan handelend kan optreden. Er zijn hier geen voorbeelden bekend van situaties 
waarin de politie te laat kwam. 
Het kan nuttig zijn als men van een verdachte situatie een fotootje maakt. Dat kan helpen om de 
zaak op te lossen. Wat we kunnen doen, moeten we samen doen !” 
 
Wijkagent Ingrid van Dessel : “Als er een klacht is, wordt dat uitgezocht “ !  
Ook Wijkagent Ingrid van Dessel benadrukt, dat het melden van incidenten in de wijk erg belangrijk 
is. Als er op het politiebureau een melding binnenkomt, dan wordt de klacht zo snel mogelijk 
uitgezocht en gaat men zo mogelijk direct ter plaatse een onderzoek instellen. Dat gaat ook zo bij de 
klachten om de overlast bij de sportkooi aan de Stanleystraat en het pleintje aan het Binnenpad. 
Er komen echter weinig klachten binnen.  
Bezorgde wijkbewoners kunnen altijd het nummer 0900-8844 bellen en daar hun klacht melden. 
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Wethouder Diana van Damme : “Verkeer is een belangrijke hoofdmoot bij deze Jaarvergadering”. 
Wethouder Diana van Damme constateert dat ook nu weer het verkeer in Hulst-Zuid in de 
jaarvergadering een belangrijke hoofdmoot is.  
“De rotonde bij de Absdaalseweg is bedoeld voor een goede doorstroming van het verkeer. 
Momenteel zijn er nog geen concrete plannen m.b.t. Zoetevaart. Het is bekend, dat Zoetevaart 
vooral voor fietsers een gevaarlijke weg is. We denken er over om de bocht bij de appartementen 
kleiner te maken.  
Hoewel er al heel lang overlast wordt ondervonden bij “Het Scharnier”, gebeurt er zelden een 
ongeval. Er zijn plannen om in 2021 daar een ovonde aan te leggen.  
Op de v.d. Maelstedeweg wordt te hard gereden. Het is te hopen, dat dit door het plaatsen van 
matrixborden kan worden teruggedrongen. 
M.b.t. het herinrichten voor de parking voor campers wordt extra subsidie aangevraagd voor 20 
extra plaatsen achter het park. 
De overlast van tractoren op de B-wegen vermindert. De boeren weten, dat tractoren in de 
binnenstad niet worden toegelaten. We kunnen niet voorkomen, dat er af en toe een tractor over 
“Het Scharnier” rijdt. “ 
 
Vragen/opmerkingen van wijkbewoners in de zaal ……..  

• “De bocht in Zoetevaart is 3 jaar geleden ook al besproken !” 

• “18 jaar geleden is al beloofd dat Zoetevaart autoluw gemaakt zou worden, nu wordt dat 
verschoven naar 2021 ! “ 

• “Kan het asfaltoverschot van de werken bij de Dubbele Poort en de Zoutestraat gebruikt 
worden om Zoetevaart te verbreden ?” 
(Wethouder van Damme antwoordt, dat dit idee meegenomen zal worden bij het plannen 
maken.) 

• “De geluidswal aan Zoetevaart ziet er erg slordig uit. Het is daar toch het zicht van de wijk 
als je daar Hulst binnenkomt ! “ 

• “Het bord “Verboden voor tractoren”, in de Waterstraat is verdwenen ! “ 
(Wethouder van Damme antwoordt dat er boeren zijn die ontheffing hebben) 

• “Er wordt vaak door vrachtwagens geparkeerd aan de v.d. Maelstedeweg, die dan het 
uitzicht vanuit de woningen e.d. wegnemen!” 
(De Wijkagent antwoordt, dat auto’s, die hoger zijn dan 2 meter en langer dan 6 meter, er 
niet mogen staan. Als dat tóch het geval is, kan men de politie bellen, die dan komt kijken.) 

• “Op de Groote Kreekweg, bij de rotonde, rijdt veel vrachtverkeer. Die weg wordt gebruikt 
als sluipweg naar Antwerpen, om de tolheffing te ontlopen. Dat drukke verkeer daar geeft 
veel geluidsoverlast . De bewegwijzering geeft daar ook aanleiding toe! “ 
(Wethouder van Damme antwoordt dat daaraan gewerkt wordt.) 

• “Er is veel overlast rond de sportkooi aan de Stanleystraat/Waterstraat. Er staan 
regelmatig auto’s met harde muziek en de verlichting aan. Kinderen durven dan niet meer 
in de sportkooi te gaan voetballen. Er hangen vaak ongure types rond. ! ” 
(Voorzitter Marlies Burm antwoordt, dat er volgende week over dit probleem een gesprek 
plaatsvindt met de gemeente. Ook wordt steeds geprobeerd met de betrokken jongeren in 
contact te komen. Ze wijst nog eens op de mogelijkheid (wenselijkheid) om bij deze overlast 
steeds de politie te bellen.) 
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Jongerenwerkster Rose Mandungu : “Mijn contacten met de jeugd en de jongeren”.   
Rose werkt voor de Stichting “Hulst voor elkaar”. Ze doet straathoekwerk en heeft daarbij 
nauw contact met de politie en de gemeente. Ze gaat vaak de wijk in en heeft zo contact met 
de jongeren tussen 12 en 23 jaar en behartigt hun belangen. Ze spreekt ze aan, maar niet 
met “een geheven vingertje”.  
Op scholen is een Jongeren Informatiepunt Voorlichting, om te voorkomen dat jongeren de 
fout ingaan. Er ontbreekt in Hulst echter een ontmoetingsplek. Er wordt hard gewerkt aan 
het realiseren van zo’n ontmoetingsplek, c.q. Jongerencentrum. Ze denkt, dat overlast door 
auto’s, drugs, lawaai in de wijk, dan verminderd zou kunnen worden. 
(Wethouder van Driessche bevestigt, dat er inderdaad gezocht wordt naar zo’n 
ontmoetingsruimte voor de jongeren, zoals die eerst in “De Koning van Engeland” was. Bij 
voorkeur zou zo’n nieuwe ontmoetingsruimte echter niet in de binnenstad moeten zijn. De 
gemeente heeft al wel een pand in gedachten, maar daar is nog geen besluit over genomen.) 
 

• Anja Rijlaarsdam: “Buurtbemiddeling voor méér leefbaarheid in de wijk ? “ 
Anja Rijlaarsdam is coördinator voor Buurtbemiddeling in Zeeuws-Vlaanderen. 
Ze benadrukt dat buren een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de leefbaarheid 
in hun woonwijk. De Buurtbemiddeling bestaat nu 5 jaar en heeft als doel, de verbinding 
terug te brengen tussen buren en buurt, de zelfredzaamheid te vergroten en is gericht op 
burgerparticipatie pur sang. 
“Je hebt met elkaar je verantwoordelijkheid in deze. Je dient een dialoog aan te gaan met 
elkaar, om problemen op te lossen. Daarop sturen wij aan. Dat wordt ondersteund door 
vrijwilligers, die uit alle lagen van de bevolking komen en een gedegen training krijgen.  
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Buurtbemiddeling heeft nog steeds buurtbemiddelaars nodig. 
In de voorbije 5 jaar zijn 257 zaken behandeld en zijn 500 adressen bezocht, waarbij 1166 
bewoners betrokken waren. Het gemiddelde slagingspercentage over die vijf jaar is 74%. 
Er zijn veel klachten over tuinen en bomen. Vereenzaming wordt gemeld en door 
bemiddeling worden de betrokkenen zonodig aan de hulpverlening gekoppeld. Als er 
mensen in de wijk wonen die zorg nodig hebben, is het goed als men bij elkaar betrokken is.” 
 
Rondvraag. 
 

• Een compliment aan B. en W. voor de in Hulst prima georganiseerde fietscross. 

• Wat doet de gemeente aan de overlast van hondenpoep ? Er wordt heel wat 
hondenbelasting betaald. 
(Wethouder van Damme antwoordt dat er vroeger palen waren met zakjes, maar dat die 
gestolen werden. Sinds 1 januari j.l. mogen BOA’s ook bekeuringen uitschrijven. Dan moet er 
echter wel op heterdaad betrapt worden. Die BOA’s  hebben een beperkt aantal werkuren, 
zodat ze niet altijd overal te zien zullen zijn.) 

• Hoe staat het met de vernieuwing van het bestemmingsplan “De Statie”? 
(Wethouder Adrie Totté antwoordt dat daaraan volop gewerkt wordt. “Er wordt gekeken 
naar inkrimping van het plan “Morres Lifestyle”. Er gaat dan 22.000 meter detailhandel af. Er 
komt een verbindingszone tussen Morres en de binnenstad. Kledingwinkels en sport- en 
spelzaken zijn er uitgehaald, om de middenstand in het centrum niet tekort te doen. Er komt 
woningbouw in het tussengebied. Vóór de zomer 2018 zou het plan Morres aangepast 
worden. Vóór dit allemaal gerealiseerd is, zijn we wel enkele jaren verder !”)  
 
Slotwoord Burgemeester……. 
Burgemeester Jan-Frans Mulder geeft de wijkraad een compliment voor deze 
Jaarvergadering, waarin veel voor Hulst-Zuid belangrijke zaken aan de orde zijn geweest. 
Hij biedt namens het College alle aanwezigen nog een drankje aan. 
 
Sluiting door voorzitter Marlies Burm …….. 

Wijkraadvoorzitter Marlies Burm bedankt de inleiders, het College van B. en W. en de 
wijkbewoners . 
Zij wijst er nog op, dat de wekelijkse kaartmiddagen in “Brasserie Oud Hulst” i.v.m. het goede weer 
zijn stilgelegd tot september.                                                                                                                             
De openbare vergaderingen van Wijkraad Hulst-Zuid zullen voortaan iedere 1e dinsdag van de 
maand in Hotel Hulst gehouden worden.  Iedereen is daarbij van harte welkom !       
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
 

 
 

• Gratis abonneren op de maandelijkse Nieuwsbrief van Wijkraad Hulst-Zuid ? 
Dat kan via onze website www.wijkraad-hulst-zuid.nl 
                

• Post sturen naar Wijkraad Hulst-Zuid ? 
Dat kan via het email-adres :  post.wrhz@gmail.com 
 

• Facebook-pagina van Wijkraad Hulst-Zuid bekijken ? 
Dat kan via “Info Wijkraad Hulst-Zuid” 
 

http://www.wijkraad-hulst-zuid.nl/
mailto:post.wrhz@gmail.com


 
 
 
 

           


