
 

 

NIEUWSBRIEF  - -  SEPTEMBER 2019 

Door allerlei omstandigheden (o.a. vakantie) is het een tijdje stil 

geweest rond de Wijkraad Hulst-Zuid.                            

Op de eerste vergadering in het nieuwe seizoen bleek, dat de 

bestuursleden er weer vol tegenaan willen gaan. 

We willen u in deze Nieuwsbrief weer wat belangrijke 

agendapunten doorgeven, zaken, waar de Wijkraad mee bezig 

geweest is, of binnenkort gaat aanpakken…….. 

Het is een extra Nieuwsbrief geworden, die huis-aan-huis in 

Hulst-Zuid is verspreid, om alle bewoners de gelegenheid te 

geven (hernieuwd) kennis te laten maken met het doen en laten 

van de mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid van de wijk 

Hulst-Zuid.                                                           

We stellen u de huidige bestuursleden nog eens voor, via 

bijgaande fotocollage………. 

Het wijkraad-bestuur zit te springen om aanvulling !  

Hebt u zin om mee te doen ? Meld u dan aan ! !         

Zie daarvoor het e-mailadres (post….enz.) bovenaan…….. 
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Wanneer en waar vergadert Wijkraad Hulst-Zuid ?               

De Wijkraad vergadert iedere 2e maandag van de maand in Hotel 

Hulst aan de v.d. Maelstedeweg. Er wordt om 19.30 uur 

begonnen en meestal is de vergadering rond 22.00 uur afgelopen. 

Alle vergaderingen zijn openbaar, dus voor alle belangstellenden 

vrij toegankelijk. De aanwezige wijkbewoners krijgen tijdens de 

vergadering ook gelegenheid “hun zegje” te doen, op- of 

aanmerkingen te maken, vragen te stellen of ideeën op tafel te 

leggen.                                                              

Uiteraard alles onder het genot van een kopje koffie of thee.  

Het is van groot belang, dat de Wijkraad voldoende ruggespraak 

kan houden met de mede-bewoners. Pas dan is het mogelijk om 

ons in te zetten om Hulst-Zuid leefbaar te houden !                                  
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Camperplaatsen aan het Havenfort ………. 

Al enige tijd praat de Wijkraad met de Gemeente over een her-

inrichting van het camperterrein aan het Havenfort. Er wordt erg 

druk gebruik gemaakt van deze parkeerplaats voor vakantie- 

vierders met campers. De accommodatie is echter nog gebrekkig. 

Er is geen mogelijkheid om afvalwater te lozen, er zijn geen 

toiletten en het terrein is vaak overvol. Op aandringen van de 

Wijkraad bekijkt de Gemeente momenteel de mogelijkheden om 

de situatie aldaar te verbeteren.                                   

De Gemeente werkt nu plannen uit om het terrein te herindelen, 

waardoor meer ruimte gaat ontstaan en overweegt ook om meer 

faciliteiten te bieden voor de gebruikers. 

 

 

Vervuilde vijver in Componistenwijk baart de Wijkraad zorgen ……                

De Wijkraad heeft de Gemeente gemeld, dat de vijver in de 

Componistenwijk (nabij de speelgelegenheden) dringend aan 

onderhoud toe is !                                                    

Er groeit veel riet en het water is verontreinigd, het stinkt ook.   
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Omgeving Havenfort opgeknapt…..                                   

De sloten zijn uitgebaggerd en de oevers van die sloten zijn weer 

keurig opgeknapt. De Gemeente heeft, op aandringen van de 

Wijkraad, het hele gebied grondig aangepakt, met als resultaat, 

dat het er weer keurig uitziet !  (Zie de foto hieronder…….) 

 

Hoe wordt u gratis abonnee op onze Nieuwsbrief ???           

Heel gemakkelijk !                                               

Ga naar de website (www.wijkraad-hulst-zuid.nl) en klik 

daar de knop aan waarmee u zich aanmeldt. U krijgt dan 

iedere maand gratis de Nieuwsbrief op uw e-mailadres 

toegestuurd  ! Blijf op de hoogte en abonneer U ! ! ! 

Colofon  * Redactie deze Nieuwsbrief : Otto Vosveld + alle bestuursleden.     

* Foto’s : Otto Vosveld.                                                                                              

* Verspreiding onder abonnees : Ronald Solcer. 

http://www.wijkraad-hulst-zuid.nl/

