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De herinrichting staat voorlopig gepland in de tweede helft
van 2022.

Werk aan kabels & leidingen
Voorafgaand aan de herinrichting worden aanpassingen
gedaan aan de gasleiding en elektrakabels in de straat.
Ook worden diverse nutsaansluitingen van panden vernieuwd.
Deze werken voert DNWG uit. Dat gebeurt al voor de zomer
2022.
Informatieavond
Op woensdag 20 april 2022 organiseren we een informatieavond over de werkzaamheden in de Gentsestraat. Deze
bijeenkomst is in het stadhuis te Hulst, gelegen aan de
Grote Markt 21. U kunt deze avond vanaf 19.00 tot 21.00 uur
- op een tijdstip van uw voorkeur - binnenlopen om u te
laten informeren. We geven informatie over de uit te voeren
werkzaamheden van zowel de herinrichting als het werk aan
kabels en leidingen. En er is gelegenheid om vragen te stellen
en opmerkingen te maken.
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BIOSCOOP HULST
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RIOOLWERK & HERINRICHTING HULST-NOORDOOST
De aannemer is momenteel bezig met rioolwerkzaamheden op de Houtmarkt en in de Lange Nieuwstraat. Aansluitend op
de rioolwerken krijgen deze locaties een nieuwe herinrichting. De Houtmarkt wordt ingericht als een plein met een rijbaan
in het midden en brede trottoirs/terrassen langs de gevels. De bestrating zal volledig uit natuursteen bestaan. In de Kleine
Bagijnestraat wordt de laatste hand gelegd aan de herinrichting van de straat. Deze straat is rond 15 april 2022 helemaal
klaar.
➔ WEGAFSLUITINGEN
Tot 6 mei 2022 zijn de volgende wegen afgesloten voor
(doorgaand) verkeer:
-

de Houtmarkt

-

de Lange Nieuwstraat, tussen de Houtmarkt en
de Grote Bagijnestraat

-

de Kleine Bagijnestraat, tussen de Houtmarkt en
de Kreupelstraat

Alle panden in het projectgebied blijven tijdens de werken
bereikbaar via het trottoir of via bijvoorbeeld loopplanken.
Het doorgaand verkeer in de binnenstad wordt omgeleid.
Dat geldt ook voor fietsverkeer. Voor voetgangers tussen
de Graauwse Poort en de Houtmarkt is er de route via de
Grote Bagijnestraat en Lange Nieuwstraat.
Vanaf vrijdagavond 6 mei 2022 zijn de Houtmarkt,
Lange Nieuwstraat en de Kleine Bagijnestraat weer
volledig toegankelijk.
Laatste fase
De laatste fase van dit project is de herinrichting van de
Tuinstraat. De start van deze werkzaamheden is gepland op
maandag 9 mei 2022. Hierover volgt later meer informatie.

MUSEUM HULST
De opening van het nieuwe museum in Hulst nadert. Als het goed gaat, is het in mei
2022 zo ver. Op dit moment wordt het pand ingericht. Daarnaast zijn de vrijwilligers
van het museum op het moment druk bezig met het verhuizen van alle museale
objecten van het oude naar het nieuwe museum.
Op 5 april 2022 verhuizen twee schilderijen uit het stadhuis naar het museum. Dat
zijn “Gezicht op Hulst” van Cornelis De Vos uit 1628 en “Mozes en de Wetstafelen”
van Jacob Jordaens uit 1663. De twee grote, historische schilderijen worden zonder
twijfel publiekstrekkers in het nieuwe museum.

VRAGEN?
We informeren u de komende maanden stapsgewijs.
Telkens als er een veranderde situatie is, ontvangt u een nieuwsbrief.
Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de projectleiders:
- de heer S. Millenaar: Gentsestraat & museum & rioolwerk noordoost
- de heer A. de Deckere: Bioscoop
Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0114 of via info@gemeentehulst.nl
Bewoner van één van de straten in het noordoostelijke deel van de binnenstad en
een praktische vraag over het werk? Neem dan contact op met de opzichter van het werk,
de heer R. Maas, op tel. 06 30 92 02 82.
➔ Heeft u vragen of loopt u ergens tegenaan? Laat het weten!
Op die manier bouwen we samen aan ons Hulst.

