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RIOOLWERK & HERINRICHTING
HULST NOORDOOST

Op dit moment is de aannemer bezig met de bestrating in
de Graauwse Poort, het Schuttershof en de Bagijnesteeg.
Het bestraten van de trottoirs en parkeervakken gebeurt eerst.
Daarna volgt de rijbaan. Eind november is het bestratingswerk
klaar. De aannemer werkt nu ook in de Kleine Bagijnestraat; in
het deel tussen de Graauwse Poort en de Kreupelstraat. Daar is
de bestrating verwijderd. Het vervangen van de riolering is
begonnen.
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In de volgende fase werkt de aannemer in de Kreupelstraat en
het overige deel van de Kleine Bagijnestraat.
➔ WEGAFSLUITINGEN

Alle panden in het projectgebied blijven tijdens de werken bereikbaar via het trottoir of via bijvoorbeeld loopplanken. Het verkeer
in de binnenstad wordt omgeleid. Bestemmingsverkeer voor de
Grote Bagijnestraat kan terecht via de Kleine Bagijnestraat en
Kreupelstraat.
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- De Kleine Bagijnestraat is afgesloten. Het duurt tot midden 		
februari 2022 voordat deze straat weer open is voor alle
verkeer.
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- Op dit moment is de Graauwse Poort afgesloten. Wel is de 		
poort zoveel mogelijk toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Eind november gaat de poort weer open voor alle verkeer.
- Het Schuttershof, de Bagijnesteeg en het Galgenbolwerk zijn 		
afgesloten. Deze zijn voor bestemmingsverkeer bereikbaar 		
via de puinverharding. Eind november zijn deze straten weer 		
open voor alle verkeer.
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De rioolwerken in het noordoosten van de binnenstad liepen de
afgelopen weken vertraging op. Gelukkig verloopt het werk nu
weer goed.
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FASE 2a (gewijzigd 27-10-2021)
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Afgesloten
Afgesloten
Volledig
toegankelijk
Volledig
toegankelijk
Alleen
bestemmingsverkeer
Alleen bestemmingsverkeer

AANLEG GLASVEZELKABELS

PARKEREN & AFVAL

Delta Fiber is sinds april 2021 bezig met de aanleg van glasvezelkabel
in de kern Hulst. De afgelopen weken werkte de aannemer in de binnenstad van Hulst. Het werk is nu bijna klaar.

Wij vragen iedereen om auto’s steeds buiten
het gebied van de werkzaamheden te parkeren.

Met deze kabels is een sneller en beter internet mogelijk.
Het project in Hulst maakt onderdeel uit van een groter Zeeuws project.

Dat geldt ook voor de rolemmers en zakken
PMD-afval op de inzameldagen. Lukt dit u niet
zelf, dan kan de aannemer hierbij helpen.

