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Krimp basisscholen
Het is u wellicht bekend dat het aantal leerlingen dat onze basisscholen bezoekt, daalt.
Indertijd heeft de wijkraad een plan aan B&W voorgelegd waarin ze pleitte voor een
schoolvesting in onze wijk. Dit plan is toen door de gemeentelijke politiek niet overgenomen.
Nu is dit item een gepasseerd station. Er zou nu beter gekeken kunnen worden naar een plan
voor groot Hulst waarbij een fietspad naar de school in Clinge vanuit de wijk Grote Kreek een
grotere keuze voor de wijkbewoners kan geven. Tevens vraagt de wijkraad aandacht voor de
slechte infrastructuur rond de Willibrordusschool.
Plaatsing van matrixborden
In onze nieuwsbrief van januari 2014 lieten wij u weten dat de gemeente matrixborden wil
plaatsen in de Livingstonestraat en de Mozartstraat. In deze straten wordt structureel te
hard gereden. De wijkraad adviseerde de gemeente voor plaatsing in de Koolstraat in plaats
van de Livingstonestraat, omdat er in september/oktober 2013 al een meting heeft plaatsgevonden in de Livingstonestraat. De wijkraad adviseert de gemeente ook snelheidscontroles
uit te voeren op alle in- en uitgaande wegen van onze wijk. Het plaatsen van matrixborden
heeft tot doel de verkeersdeelnemers bewust te maken van hun rijgedrag. Zes weken na
afloop van een plaatsingsperiode worden de resultaten in een openbare commissievergadering
besproken.
Klacht hondenpoep/zwerfvuil
De wijkraad heeft klachten ontvangen over hondenpoep op de stoep en zwerfvuil op het eind
van de Livingstonestraat. Voor dergelijke klachten kunt u zich rechtstreeks richten tot het
meldpunt bij de gemeente.(zie onder) De wijkraad wil nagaan welke instantie de verplichting
heeft om het zwerfvuil in de gracht tussen Livingstonestraat en Clingeweg op te ruimen.
Uit het overleg tussen wijkraad en gemeente:
- De kennismakingsbijeenkomst voor nieuwkomers in onze gemeente zal bespreekpunt zijn in
het nieuwe college van B&W. De wijkraad adviseert een sombere invulling van deze
bijeenkomst.
- Er wordt extra aandacht geschonken aan de bewegwijzering naar het centrum van Hulst op
de rondweg.

- Boa’s zullen extra controle uitvoeren m.b.t. fietsers op de wandelpaden, waarbij de
Traverse extra aandacht krijgt.
- Bij de herinrichting van speeltuintjes zal de gemeente overleg voeren met de wijkraden.
- B&W is geen voorstander van het centraal afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.
Ze vreest dat het illegaal afsteken door burgers zal toenemen, omdat vuurwerk in België
gemakkelijk verkrijgbaar is en het zwaardere vuurwerk uit België een groot gevaar is.
Verkeersveiligheid en bereikbaarbaarheid
De politie wil nagaan of in smalle straten de verkeersveiligheid en de vrije doorgang voor
openbare diensten, zoals de afvalinzameling, een ambulance en de brandweer – niet
belemmerd worden. Zo nodig wordt actie ondernomen.
Openbare vergadering van de wijkraad
De volgende vergadering van de wijkraad is gepland voor op donderdag 13 maart, aanvang
19.30 uur. Deze vergadering is openbaar. Bewoners van onze wijk die deze vergadering willen
bijwonen, dienen dit schriftelijk te melden voor donderdag 6 maart bij de secretaris Kees de
Kooning, Scottstraat 2. De vergaderlocatie wordt later bekend gemaakt.
Meldpunt bij de gemeente
Als u in onze wijk tekortkomingen tegenkomt (bijv. losliggende trottoirtegels, omgewaaide
bomen, zwerfvuil etc.), dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met:
servicemelding@gemeentehulst.nl; telefoon 0114- 38 92 10.
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