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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020
Tijdens de openbare vergadering van 4 februari – die werd bijgewoond door 9 bezoekers –
kwamen de volgende punten aan de orde.

Openbaar Vervoer:
De vergadering begon met een presentatie van de heer Ron de Kort over OPOV (Overleg
Platform Openbaar Vervoer). Het OPOV is een onafhankelijk orgaan, dat adviezen geeft
m.b.t. het openbaar vervoer. Meer informatie kunt u lezen op www.opovzeeland.nl .
Laten we er één interessant punt uitlichten: haltetaxi. De haltetaxi biedt taxivervoer van
bushalte naar bushalte. Deze haltes zijn te herkennen aan een sticker “haltetaxi”. De
haltetaxi rijdt op trajecten of momenten waarop de bus niet meer rijdt en sluit aan op de
dienstregeling van de bus. Het tarief is vergelijkbaar met dat van het openbaar vervoer.
Voor het gebruik is een pasje nodig dat besteld kan worden door een e-mail te sturen naar
info@haltetaxi.nl. Wilt u gebruik maken van de haltetaxi, dan moet u ongeveer anderhalf
uur van tevoren reserveren via nummer 088-2358000. Voor meer informatie: google op
“haltetaxi Zeeland”.

Het Scharnier:
Zoals men in de krant kon lezen, is de geplande rotonde van de baan. De gemeente gaat nu
voor een wijziging van de voorrangssituatie. Verkeer vanuit de vd Maelstedeweg kan links
afslaan richting Absdaalseweg en heeft voorrang op het verkeer komende vanuit de binnenstad. Wanneer men dan verder richting Absdaalseweg rijdt, heeft men voorrang op het
verkeer komende vanaf het Havenfort en de supermarkten aan het Stationsplein. De
gemeente werkt tegelijk ook aan het verbeteren van de veiligheid voor fietsers. De wijkraad
is voorstander om het zebrapad aan de Stationsweg iets te verhogen om zo de snelheid uit
het verkeer te halen dat richting centrum rijdt.
De doorstroming zal ook afhangen van de hoeveelheid verkeer. Daarom blijft de wijkraad
van mening dat het verkeer komende vanaf Kapellebrug en Sint-Jansteen via de rotondes
nabij Morres, naar het Stationsplein moet worden geleid.

Speelhuisje Wittebrug:
Volgens de laatste informatie zal het speelhuisje tussen april en juni worden geplaatst.
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Uitbreiding Groote Kreek:
Op 22 januari is hierover een druk bezochte openbare vergadering geweest, waarbij de
gemeente haar plannen bekendmaakte. De uitbreiding omvat ongeveer 200 tot 250
woningen van diverse types. De wijk zal ruim en groen worden opgezet en er zal een
ontsluitingsroute komen ten oosten van de Groote Kreek. Tijdens de vergadering kreeg de
gemeente al veel input van de aanwezigen. Men kon zich ook aanmelden voor
klankbordgroepen, wat enkele bestuursleden van de wijkraad dan ook hebben gedaan.

Opmerkingen van bewoners:
•

•

•

•

Het verlagen van de stoep voor Het Pakhuis is niet goed uitgevoerd. Wethouder
Depauw zou de melder hierover contacteren, maar dit is nog niet gebeurd. Onze
voorzitter, Ferdy van Campen, zal dit met de wethouder opnemen.
Vraag of het zebrapad bij de bushalte schuin tegenover hotel Hulst, enkele meters
kan worden verlegd. Als de autobus passagiers laat uitstappen, kunnen de
automobilisten overstekende mensen namelijk niet goed zien. Dit lijdt tot gevaarlijke
situaties.
De rotonde aan de Groote Kreek is gevaarlijk voor fietsers. Zij moeten 2 maal
oversteken om niet tegen het verkeer in te fietsen. Ook verwarrend is dat op deze
rotonde fietsers geen voorrang hebben, terwijl ze op de rotonde bij de Zoutestraat
dat wel hebben.
Hoe kan het dat tractoren rijden waar verbodsborden hangen?

Openbare meldingen en Buiten Beter app:
Voor zaken zoals losliggende stoeptegels, gedumpte vuilniszakken, bomen of struiken in het
gemeenteplantsoen die nodig gesnoeid moeten worden, enz. kan men een melding doen via
de Buiten Beter app of via de website van de gemeente Hulst bij “melding openbare ruimte”.
Wanneer u dan bericht krijgt dat uw verzoek is afgehandeld, betekent dit eigenlijk dat uw
verzoek in de planning is opgenomen. Het uitvoeren van het werk gebeurt pas later.

Matrixborden:
De wijkraad zal plaatsen doorsturen naar de gemeente waar te hard gereden wordt, met het
verzoek een snelheidsmatrixbord te plaatsen.

Opvolging:
De wijkraad houdt een lijst bij van eerder gemelde zaken. Wij blijven proberen die via de
gemeente op te lossen.

De volgende openbare vergadering is op dinsdag 3 maart om 19u30 in hotel Hulst aan de
van der Maelstedeweg. U bent van harte welkom !
Tijdens deze vergadering zal er ook een presentatie zijn van stichting Schuld Hulp Maatje.

