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Afspraken met de Gemeente 
Op 27 september heeft ons Dagelijks Bestuur een gesprek gehad met 
wethouder mevr. Diana van Damme over diverse zaken die in Hulst-Zuid aan de 
orde zijn. In dat gesprek zijn door de wethouder enkele toezeggingen gedaan : 

• Herstellen wandelpad naast omheining vijver in de Componistenwijk.  
Dat herstel is uitgevoerd op 4 oktober. 

• Herstellen grasmat sportveldje Componistenwijk. 
Het opknappen van genoemd voetbalveldje zal nog in oktober van dit 
jaar gebeuren. 

• Afrastering vijver Componistenwijk. 
De ruimte onder de afrastering zal opgevuld worden met grond, zodat 
kinderen er niet meer onderdoor kunnen. Dat zal gelijktijdig met het 
opknappen van het speelveldje aangepakt worden. 

• Bomen in Groote Kreek. 
De abelen bij de van Riebeecklaan en de Stanleystraat, die dood zijn 
gegaan, worden gerooid op 12 en 13 oktober 2017 (weer en weder 
dienende). In november/december 2017 zullen daar nieuwe bomen 
aangeplant worden. Dat worden dan rode esdoorns.  

• Treurwilg bij de brug in de Marco Pololaan. 
Een treurwilg bij de brug aan de Marco Pololaan (Groote Kreek), die 
overlast geeft door afhangende takken, zal gesnoeid worden. 

• Bruggetje in de Componistenwijk. 
Het bruggetje in de Componistenwijk is in slechte staat. De gemeente 
onderzoekt momenteel of het hersteld kan worden of vernieuwd gaat 
worden. 
 



Gesprek met bewoners op en rond de Stationsweg  
Tijdens de openbare vergadering van onze wijkraad, op dinsdag 7 
november 2017, zal de verkeerssituatie op en rond de Stationsweg 
op de agenda staan. 
De bedoeling is, dat de wijkraad alle klachten en op- en 
aanmerkingen die er zijn over die verkeerssituatie, inventariseert. 
Daarvan zal een verslag gemaakt worden, dat vervolgens, met 
bijhorende adviezen van de wijkraad, aan de Gemeente wordt 
overhandigd. 
De Gemeente heeft meegedeeld, dat momenteel een onderzoek 
gaande is, om te bekijken hoe de verschillende problemen opgelost 
zouden kunnen worden. 
Als de resultaten van dat onderzoek bekend zijn, dan zal de 
gemeente daarover in gesprek gaan met de wijkraad en een 
deputatie van de omwonende wijkbewoners. 
Bij de gemeente verwacht men, dat die info-avond begin 2018 zal 
kunnen plaatsvinden. 
Voor de openbare vergadering van onze wijkraad, op dinsdag 7 
november a.s., worden in ieder geval alle belanghebbenden die op 
of rond de Stationsweg wonen uitgenodigd, om 19.30 uur aanwezig 
te zijn in Hotel Hulst aan de v.d. Maelstedeweg. 

 
Uw mening over genoemde verkeersproblemen is belangrijk, 
laat op 7 november dus uw stem horen !! 
  

 


