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Inleiding 

 
Voor u ligt het PvdA-Hulst partijprogramma 2014-2018 

Bij de gemeenteraadsleden ligt ook de komende periode een stevige 

verantwoordelijkheid om vele beslissingen te nemen. Besluiten die gevolgen hebben 

voor de economie, ruimtelijke ordening enz. Bij de PvdA-Hulst zullen al deze 

afwegingen worden gewogen op basis van de gevolgen voor jongeren, ouderen en al 

onze inwoners die hier wonen, werken, ontspannen en winkelen. In een goede 

gemeente moet immers iedereen zich thuis voelen. Vandaar het  thema: “Voor elkaar 

met elkaar.” 

Door zuinig om te gaan met de beschikbare middelen kleurt ons huishoudboekje nog 

steeds zwart. Niet in de laatste plaats doordat de PvdA-Hulst keuzes durft te maken 

die enerzijds een besparing opleveren anderzijds de burger zo min mogelijk raken. 

Ook in de komende jaren staan we er voor alle inwoners van Hulst die dat nodig 

hebben. 

 

Jongeren. 

De PvdA-Hulst is bijzonder trots op het grote aantal betrokken jongeren op onze 

verkiezingslijst.   De gemeenteraad behoort een afspiegeling te zijn van alle inwoners 

van Hulst. Het doel om de partij te verjongen wordt ingezet door participatie in 

diverse commissies. We verwachten dat initiatieven en wensen voor het jeugdbeleid 

hierdoor sterker op de agenda worden geplaatst. 

 

Voorwoord   
 

In de raadsperiode heeft het College van de gemeente Hulst waarin de PvdA-Hulst 

prominent onderdeel van uitmaakt veel bereikt onder vaak lastige politieke en 

financiële omstandigheden.  

Doortastend optreden heeft gezorgd voor de realisatie van vele plannen. 

Zoals onze grote projecten: De aanleg van de nieuwe haven aan de Bierkaai, 

overeenkomsten gesloten voor Perkpolder, voortgang geboekt met DMG voor 

uitbreiding Morres. 

Realisatie gemeentewerkplaats en brandweerkazerne, ontsluiting van het 

BACKterrein met nieuwe rotondes. 

Verbouwingen aan dorps- en gemeenschapshuizen bijv. Vogelwaarde, Ossenisse, 

Clinge. 

Vernieuwing van vele straten zoals Hemelstraat, ’s Gravenstraat, Grote Kreekweg, 

enz.,  

Een nieuwe toeristische trekker bij De Groeve in Nieuw-Namen met daarnaast een 

mooi aangelegde fietsroute tussen Clinge en Kieldrecht. 

In het kader van verpaupering ons project: “ Krot of Kans.” 

Sportaccommodaties bijv. hockeyvelden, voetbalvelden, tennisvelden. 

Nieuwe bouwmogelijkheden, Zoutendijk, Oversprong, Witte Brug,  

Samenwerking met de ondernemersvereniging Hulst vestingstad en 

ondernemersvereniging Hoge Weg. 

Bedrijventerrein Hogeweg 5,  infrastructuur aangelegd zodat er gestart kan worden. 

Samenwerking op sociaal gebied met wijk- en dorpsraden. 

Vervoersmogelijkheden voor ouderen, keukentafelgesprekken,  

Wij willen de kiezer dan ook voor de komende raadsperiode met name een realistisch 

programma voorleggen. De PvdA-Hulst opteert niet voor loze beloften waarbij we 

beloven alle voorzieningen te kunnen handhaven op het huidige peil. We zullen 

keuzes maken vanuit onze sociaal democratische principes. Opkomen voor mensen 

die het echt nodig hebben en zorgen voor sociale cohesie in de kernen. 
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Paragraaf 1. Bestuur en organisatie.  
 

Het bestuur staat ten dienste van de inwoners en van de instellingen die de belangen 

van die inwoners behartigen. Uiteraard dient het bestuur een verbindende rol te spelen 

tussen alle partijen die in de gemeente Hulst bestuurlijk en anderszins actief zijn. Dat 

moet op een open en transparante manier gebeuren en het werk moet effectief en 

efficiënt uitgevoerd worden. Besturen is ook de moed hebben de inwoners moeilijke 

besluiten beargumenteerd voor te leggen en er dan ook te verdedigen. Dat vergt veel 

inzet van de bestuurders en van de organisatie. De gemeenteraad moet er op toe zien 

dat genomen besluiten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. 

Voor de PvdA-Hulst moeten wijk- en dorpsraden een belangrijke rol spelen in de 

directe contacten met de inwoners van kernen en wijken. 

De PvdA-Hulst nodigt vrouwen nadrukkelijk uit om een rol te spelen binnen de partij 

en de politiek. Een samenleving, welke gedomineerd wordt door één sekse,is een 

arme onevenwichtige gemeenschap. De opvatting leidt ongetwijfeld tot een verrijking 

van de discussie en naar een andere manier van besturen. De PvdA-Hulst wil daarin 

leidend zijn en toont dat ook door voor de tweede keer op rij met een vrouwelijke 

kandidaat wethouder in de gemeente Hulst. 

Voor interactie met de inwoners dienen naast de reguliere contacten ook meer 

moderne communicatiemiddelen te gebruiken zoals interactieve websites, lokale 

televisie, webcams, rss-feeds enz. 

De PvdA-Hulst is voorstander om een aantal commissie- en raadsvergaderingen op 

locatie te organiseren. De agenda kan bepalend zijn, met name als er in de commissies 

zienswijzen en plannen voorliggen welke betrekking hebben op die kern. Inspraak van 

verenigingen en zeker ook van de dorpsraden is hierbij voor ons van groot belang. 

 

Gemeentelijke Organisatie 

De organisatie moet flexibel opereren met oog voor vernieuwingen. Kwaliteit van de 

dienstverlening naar burgers en instellingen heeft de hoogste prioriteit. Dit houdt in 

dat de openstellingstijden van de gemeentewinkel ruimhartig moeten worden 

toebedeeld. Een verdergaande service verlening via het internet juichen we toe. 

 

In de discussie over het aantal wethouders nemen we een glashelder standpunt in.  

De kiezer bepaalt de zetelverdeling, er moet op programmatische inhoudelijke basis 

een functioneel werkbare coalitie (meerderheid) worden samengesteld. Een sterke 

vertrouwensbasis is hiervoor noodzakelijk.  De door de rijksoverheid opgelegde 

decentralisatie zal veel van onze bestuurders vergen op gebied van samenwerking.  

We streven naar een bezuinig van 10% op bestuurs- en apparaatskosten. 

 

 

De steeds complexere samenleving vereist ook van ons ambtenarencorps een 

blijvende extra inspanning. Kwaliteitsverhoging is een aandachtspunt. Tevens wil de 

PvdA-Hulst inzetten op synergie door samenwerking in Zeeuws-Vlaanderen en zelfs 

daarbuiten indien gewenst. Centraal waar het moet, decentraal waar het kan en 

kwaliteitsverbetering oplevert. 

De eerste samenwerkingsvormen zijn opgestart. Gezamenlijke belastingheffing door 

Sabewa, RBL,RUD. Voor de PvdA-Hulst is het van groot belang dat er met behoud 

van kwaliteit ook een duidelijke besparingsopdracht wordt geformuleerd. Kortom, 

samenwerking moet ook geld opleveren. Op diverse terreinen. O.a. ICT, sociale en 

juridische zaken willen we de komende vier jaar voortgang boeken. 
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Het detacheren van ambtenaren naar andere gemeenten kan een oplossing zijn voor  

(tijdelijke) onderbenutting of overcapaciteit op diverse afdelingen. Hierover moeten 

goede afspraken in Zeeuws-Vlaanderen worden gemaakt. Capaciteitsproblemen 

worden zo aangepakt en tegelijkertijd verruimt de kijk “over de schutting” de 

mogelijkheden van het ambtelijk korps. 

 

De organisatie moet een afspiegeling zijn van de gemeentelijke samenleving. Dat 

dient dan ook tot uitdrukking te komen in de verhoudingen binnen de organisatie 

(mannen, vrouwen, minderheden, ouderen en gehandicapten).  

 

De PvdA-Hulst pleit voor het afschaffen van regels die overbodig zijn (geworden) en 

niet meer worden gehandhaafd. Bestaande regels worden doorgelicht op hun 

werkelijke effectiviteit en noodzakelijkheid. Bestaande regels moeten adequaat 

worden gehandhaafd. Aanpassingen in regelgeving geschiedt op correcte wijze 

waarbij besluitvorming in de raad plaatsvindt 

 

 

Burgerparticipatie in beleidsprocessen wordt in een zo vroeg mogelijk stadium 

gerealiseerd. Hierdoor wordt de betrokkenheid vergroot, het besluitvormingsproces 

eenvoudiger.  

 

Kernpunten 

 

 Meer vrouwen en jongeren in het bestuur. 

 Geen fusie tot één gemeente Zeeuws-Vlaanderen 

 Besparen door nog mee  structurele samenwerking. 

 Detacheren ambtenaren. 

 Beperken regelgeving 

 

 

 

Paragraaf 2. Veiligheid   
 

Brandweerbeleidsplan 

Zoals vaak verslapt de aandacht voor veiligheid nadat de rampspoed verder achter ons 

ligt. Een herkenbaar proces. De PvdA wil een helder beleidsplan van de brandweer 

over de frequentie van de controles, de bevindingen en de nacontroles van al onze 

instellingen, winkels, bedrijven en horeca.  

 

Brandweerkazerne 

De PvdA kan zich, gelet op haar eerdere bemerkingen, volledig vinden in zowel de 

gekozen locatie voor de brandweerkazerne als met de brandweerkazerne zelf.  

De PvdA wil dat er gekeken wordt of er bij deze kazerne geen post voor de politie kan 

worden ingericht, nu het bureau van de politie binnen afzienbare tijd mogelijk zal 

verdwijnen. 

 

Veiligheidsregio 

De Veiligheidsregio Zeeland is een feit en deze beoogt een betere afstemming tussen 

de verschillende hulpdiensten in Zeeland waardoor adequate hulp kan worden 

geboden in diverse situaties. De PvdA-Hulst  maakt zich nog steeds erg ongerust over 

de extreem hoge kosten die dit met zich meebrengt. Met name de ligging aan de 

Schelde, de aanwezigheid van een kerncentrale en grootschalige chemie in onze regio 

veroorzaken financiële offers die onze regio niet kan dragen. Wij willen dan ook 
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garanties van de overheid, havens en bedrijven dat zij substantieel meebetalen in 

gemeentelijk overstijgende kosten bijvoorbeeld een blusboot, extra beroepskrachten 

voor de tunnelbeveiliging enz.  

We maken ons ernstig zorgen over de inrichting van de Veiligheidsregio als totale 

organisatie. Er dreigt wederom een semi-overheid te ontstaan met veel personeel en 

hoge exploitatiekosten. Slank maar sterk is ook hier het motto. 

 

Politie 

De gemeente is slechts voor een klein deel regievoerder van de politie in haar 

gemeente. Zoals eerder vermeld zal het bureau in Hulst binnen afzienbare tijd  

verdwijnen, wil de PvdA-Hulst greep houden op de lokale situatie is het noodzakelijk 

te zorgen voor een adequate dependance. Snel en concreet aanpakken van vandalisme, 

verkeersoverlast, geluidsoverlast enz. moet gewaarborgd zijn en blijven.  

Om het contact met de bewoners niet te verliezen dient de politie dan ook dagelijks 

zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar te zijn in de wijken.  

Communiceren met buurtbewoners werkt preventief en zorgt bij calamiteiten voor een 

betere communicatie. Tevens versterkt dit een algemeen veiligheidsgevoel. Maar één 

wijkagent op 28000 inwoners is geen wijkagent.  

 

Kernpunten 

 

 Een jaarlijkse rapport van (na-)controles door de brandweer. 

 Politie meer zichtbaar in de wijken en op een bereikbare wijze.  

 Onderzoek of huidig beleid t.a.v. softdrugs het juiste is. 

 Behoud faciliteit politiebureau. B.v. in de brandweerkazerne. 

 

 

Paragraaf 3.  Verkeer, Vervoer en openbare ruimte.   
 

De kwaliteit van wonen en leven binnen onze gemeente wordt bepaald door 

verschillende factoren.Goede huisvesting in combinatie met bereikbare  

voorzieningen spelen daarbij een rol. Binnen onze gemeente is het dan ook van groot 

belang dat er een goede bereikbaarheid is in elke kern. Het beschikbaar zijn van 

openbaar vervoer in welke vorm dan ook is daarbij van belang. De PvdA zet zich in 

om de bereikbaarheid in alle kernen te handhaven en waar nodig te verbeteren. De 

invulling van een en ander kan geschieden in verschillende vormen zoals het inzetten 

van buurtbussen en het handhaven van bestaande bushaltes. In het bijzonder voor 

onze studenten is het een noodzaak passende busdiensten voor  richting Goes, 

Middelburg, Vlissingen,  Breda en goede verbindingen met België te handhaven of uit 

te breiden. We pleiten voor sterk gereduceerde tarieven voor studenten. 

 

 

Een goede bereikbaarheid wordt mede bepaald door een goed onderhoud van ons 

wegennet binnen de gemeente. Een goed onderhoudsplan en preventie zijn voor de 

instandhouding van kwalitatief goede wegen belangrijk. Bereikbaarheid reikt verder 

dan de kleine kernen. Een specifiek gebied is wel de binnenstad van Hulst. De PvdA-

Hulst maakt zich sterk voor het verbeteren van de doorstroom in de binnenstad. 

Hiertoe dienen knelpunten opnieuw in kaart gebracht te worden gevolgd door 

passende oplossingen. Immers het winkelpubliek, toeristen maar zeker ook onze eigen 

inwoners moeten veilig en in gezellige sfeer kunnen winkelen.   

 

 

 



 7 

Kernpunten 

 

 Goede bereikbaarheid van alle kernen en de binnenstad 

 Een goede doorstroom in de binnenstad 

 Voldoende opstapplaatsen en bushaltes 

 Gratis vervoer 65+ 

 Passende busdiensten voor studenten richting Goes, Middelburg, Vlissingen,  

Breda en goede verbindingen met België (handhaven Bredabus). 

 Sterk gereduceerde tarieven voor studenten 

 Buurtbus moet blijven 

 Preventief onderhoud en regelmatig screenen van ons wegennet en algehele 

bereikbaarheid c.q. doorstroom 

 

 

Openbare ruimten 

De PvdA-Hulst vindt een bereikbare, veilige en schone gemeente erg belangrijk. De 

gemeente Hulst is een prachtige gemeente die op vele gebieden wat te bieden heeft. 

Zowel de dorpskernen als de binnenstad hebben een enorme aantrekkingskracht die 

we als PvdA-Hulst willen behouden. Verkeersveiligheid, veilige fietsroutes en waar 

nodig autovrije zones dienen continu de aandacht te krijgen. Wij zijn als PvdA-Hulst 

van mening dat de stadswallen uniek zijn voor onze regio. Het spreekt vanzelf dat 

deze goed onderhouden moeten worden. In zijn algemeenheid moeten we actief beleid 

voeren om het verkrotting van woningen tegen te gaan en bestaande situaties op te 

lossen.  

 

De binnenstad van Hulst dient wat de PvdA betreft specifieke aandacht te krijgen. 

Stimuleren van ondernemerschap en het in stand houden van winkelvoorzieningen is 

essentieel. In deze huidige crisistijd is het meer dan ooit noodzakelijk de huidige 

winkelvoorzieningen op peil te houden en te stimuleren.  

 

Grote projecten 

De grote projecten hebben de afgelopen gemeenteraadsperiode ruime aandacht 

gekregen. Met grote inzet is de Bierkaai gerealiseerd en lopen nog een aantal 

belangrijke projecten zoals plan Perkpolder en de Houtmarkt. De PvdA-Hulst zal zich 

inzetten deze plannen op een verantwoorde wijze te volgen en zo mogelijk te 

realiseren. Een continue afweging van de haalbaarheid is daarbij aan de orde.  

 

Gemeenschapscentra. De PvdA-Hulst wil eindelijk werk maken van de harmonisatie 

van de exploitatie van de gemeenschapscentra in de gemeenschapscentra  die nu 

enerzijds door professionele krachten worden beheerd en andere enkel door 

vrijwilligers.    

Een discussie over de toekomst  van Den Dullaert en de situering van de bibliotheek 

blijft actueel. Als PvdA zijn we van mening dat voorzieningen als 

gemeenschapscentra een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan sociaal culturele 

activiteiten die van belang zijn voor onze inwoners. In deze tijd is het belangrijk dat 

dergelijke voorzieningen meer dan ooit kwaliteit moeten leveren tegen een 

acceptabele prijs. In dit kader willen we een onderzoek initiëren naar de functie en 

aansturing van Den Dullaert. Concreet betekent dit een onderzoek naar  de rol van 

Den Dullaert als activiteitencentrum voor onze inwoners. Met als functies: 

ontmoeting, ontspanning en cursussen. Dit in bv het verlengde van “De Lieve”.  

Bestuurlijk vraagt dit om een heroverweging van een betaald bestuur versus een 

aansturing door vrijwilligers. 
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Gemeenten zijn niet meer in staat  om forse financiële bijdragen te leveren aan deze 

centra. De PvdA vindt het behoud van deze voorzieningen erg belangrijk. Hierbij past 

vanuit de gemeente een stimulerend beleid de centra verantwoordelijk te maken voor 

een  bedrijfsmatige aanpak te zodat ze zich in belangrijke mate zelf kunnen bedruipen. 

De verantwoordelijkheid hiertoe ligt bij de centra (gebruikers) zelf.  

De Pvda-Hulst is van mening dat het bibliotheekbestuur autonoom is in zijn beslissing 

voor wat betreft toekomstige locatie. 

 

 

Kernpunten 

 

 Bouwmogelijkheden in de kleine kernen  

 Zondagsafsluiting in Gentsestraat en bij evenementen 

 Snel realiseren “ovonde” Grensovergang Paal-Kapellebrug 

 Parallelwegen N290 (Terhole –Stoppeldijk) 

 Verdere ontsluiting Absdale 

 Onderzoek functie  Den Dullaert 

 

 

 

Paragraaf 4 Economie en toerisme  
 

Economie 

Midden in een recessie zal een gemeente alles in het werk moeten stellen om in 

samenwerking met ondernemers zoveel mogelijk bedrijven te behouden, en anderen 

te verwelkomen. 

Om het winkelen in de binnenstad van Hulst aantrekkelijk te houden, moeten we hen 

ondersteunen daar waar mogelijk.  

Het nieuwe economische beleidsplan kan een kapstok zijn voor de komende jaren 

voor zowel binnen als buiten de stad. 

Startende ondernemers moeten geholpen kunnen worden door een adequate 

informatiebalie waar bedrijven binnen korte tijd alle informatie kunnen krijgen. Een 

positieve grondhouding t.a.v. regels en rechten. Een digitaal loket is hierbij 

onmisbaar.   

Meedenken in hun planvorming en procedures om snel aan de slag te kunnen. 

Zorgen voor voldoende bedrijventerreinen zoals onlangs gestarte Hoge Weg 5 zodat 

we nieuwe ondernemers snel van start kunnen laten gaan. 

 

 

 

Winkelbestand 

De tendens om in dorpen alle winkelvoorzieningen te behouden is een moeizaam 

gevecht. Hierbij speelt de lokale burger een rol. Indien deze er voor kiest om 

wekelijks naar de grote supermarkt te rijden en slechts voor de “vergeten” 

boodschappen” lokaal te shoppen wordt het moeilijk ondernemen voor de kleine 

middenstander.  

Gezien het veranderende koopgedrag van de consument via internet moeten we 

hiermee rekening houden door het beperken van het aantal nieuw te bouwen m2 

winkeloppervlak in de binnenstad. Zorg voor kwaliteit is de prioriteit. Aan 

leegstaande “plinten” is in de toekomst geen behoefte. 

Voor de toerist is het echter van groot belang dat de centrumgemeente Hulst zijn 

winkelpanden optimaal benut en de uit te voeren projecten zoals de Nieuwe Bierkaai 

en het tussengebied richting Morres zo snel mogelijk verbindt.  
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Toerisme 

Onze gemeente heeft veel potentie. Natuur in de vorm van Saeftinghe,  De Groeve bij 

Nieuw-Namen, de Clingse Bossen, strand Perkpolder, de Putting,  het 

polderlandschap, mooie fietsverbindingen bv. naar St. Niklaas over het oude spoor, 

goede wandelpaden over de wallen en door onze mooie polders. Maak gebruik van de 

oude verdedigingslinies. 

De camperparkeerplaats is een succes, overweeg uitbreiding en zet vaart achter de 

reductie van het toltarief in de Westerscheldetunnel. 

 

Plan Perkpolder vordert gestaag. Ophogen van het Veerplein is in volle gang. We 

geloven nog steeds in plan Perkpolder. Dit kan het verblijfstoerisme versterken. Een 

jachthaven, een hotel een golfbaan en ecologische ontwikkelingen, gaan hand in hand. 

Een goede impuls voor Hulst noord.  

Ook willen we de mogelijkheid open houden voor particuliere initiatieven. Denk 

hierbij aan een camping of hoevetoerisme, bed en breakfast, landwinkels, wellness, 

zorgboerderijen enz.  

 

Daarnaast ons culturele mogelijkheden behouden met daarbij het moderniseren van 

ons huidige museum. 

 

Daarnaast is ontspannen op allerlei gebied goed voor de eigen inwoner maar vooral 

ook voor de toerist. 

Een hotel in de binnenstad zou iets fantastisch zijn maar ook bed en breakfast 

mogelijkheden zijn aan te bevelen. 

We hechten dan ook waarde dat de bioscoop in Hulst terugkomt en dat we culturele 

programma’s zullen ondersteunen. 

 

Al vele jaren zien we de maandagmarkt qua bezoekers en kraamhouders teruglopen. 

De PvdA-Hulst wil graag een experiment met een markt enkel op maandagochtend. 

We verwachten een goed bezette drukke markt met meer kraamhouders en dus 

interessanter voor het publiek. Verder streven we naar het aantrekkelijker maken van 

Hulst door vier keer per jaar en parkeervrij weekend te houden i.s.m. de middenstand. 

 

 
Kernpunten 

 

 Verder uitbouwen bezoekersmanagement 

 Experiment met een maandagochtend-markt 

 Pilot parkeervrije weekenden. 

 Verstevigen dagtoerisme 

 Uitbreiding verblijfstoerisme 

 Snel kwalitatieve opvulling winkelgebieden 

 Digitale parkeermogelijkheden 

 Activiteiten uitwerken samen met de ondernemers 

 Pandenbank 

 Sfeerbeleving  

 Goede verkeersverbinding tussen Nederland en België 
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Paragraaf 5 Werk en inkomen.  
 

De rijksoverheid legt de uitvoering van de participatiewet (de wet werk en bijstand. 

WBB) en de wet sociale werkvoorziening bij de lokale overheid. De regionale 

overheden, partners, werkgevers en werknemers worden hier een specifieke rol 

toebedeeld. Hiermee ligt een belangrijke totaal verantwoordelijkheid voor het 

onderdeel werk en inkomen bij de gemeente. 

 

Door allerlei ontwikkelingen en de kredietcrisis worden sommige inwoners en 

huishoudens getroffen door werkeloosheid. Dit heeft een grote invloed op mensen die 

daardoor te maken kunnen krijgen met tekorten van financiële middelen om aan hun 

verplichtingen te kunnen voldoen of zelfs te maken kunnen krijgen met armoede of 

sociale uitsluiting. Dit treft mensen niet alleen in financiële zin maar ook op het 

gebied van het algehele sociale welbevinden en de eigenwaarde.  

 

De PvdA-Hulst maakt zich sterk voor iedereen maar zeker ook voor mensen die te 

maken krijgen met werkeloosheid. Mensen dienen zo  gauw als mogelijk weer aan de 

slag te kunnen. Hierbij vraagt de PvdA-Hulst uiteraard ook dat mensen zelf bereid 

zijn een bijdrage te leveren en eigen verantwoordelijkheid aan te wenden om aan de 

slag te gaan. Meetellen en participeren in de samenleving en de maatschappij vinden 

wij als PvdA belangrijk. Speciale aandacht dient wat de PvdA-Hulst betreft uit te gaan 

naar de werkzoekenden met een kansarme achtergrond, starters en jeugdigen die op 

de arbeidsmarkt hun weg dienen te zoeken.  

 

De PvdA-Hulst zal meer dan ooit belanghebbenden zoals gemeente, ondernemers en 

andere partners bij elkaar brengen en samenwerking stimuleren om de kansen voor 

werkgelegenheid in onze gemeente te vergroten.  

 

De jongeren hebben de toekomst. Ze moeten echter wel mogelijkheden hebben om 

deze vorm te geven. In de huidige samenleving is dit niet altijd even gemakkelijk. De 

PvdA-Hulst wil alles aanwenden om jongeren aan het werk te helpen. Stimuleren van 

bedrijven en de jongeren zelf is hierbij een belangrijk speerpunt.  

 

Mensen die ondanks alle inspanningen verstoken blijven van werk dienen wat 

inkomen betreft gebruik te kunnen maken van de bestaande voorzieningen en 

uitkeringen. Hierbij achten wij het als PvdA-Hulst wel belangrijk dat mensen 

bereidheid tonen om zich via arbeidsparticipatie bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk in 

te zetten voor de gemeenschap. Dit dient nauwlettend en transparant gevolgd te 

worden en mag uiteraard geen vervanging zijn voor reguliere arbeidsplaatsen.  

 

De bezuinigingen van de rijksoverheid betekenen het ontmantelen van de bestaande 

sociale werkvoorzieningen. Dit heeft grote consequenties voor Dethon. De PvdA-

Hulst zal zich sterk maken voor het zoeken naar alternatieven zodat zoveel mogelijk 

mensen die thans bij Dethon werken aan het werk kunnen blijven. We zien hierbij een 

belangrijke rol weggelegd voor de gemeente. Daarnaast willen we onderzoeken of 

Dethon omgevormd kan worden tot een leer / werkbedrijf en op een andere wijze kan 

voortbestaan.  
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Kernpunten 

 

 PvdA is voorstander van het onderhouden van goede kontakten met België. 

Omtrent het werken over de grenzen. Een actief beleid hierbij kan wellicht 

bijdragen aan het scheppen van banen voor onze inwoners vlakbij de grens.  

 De PvdA is tevens voorstander van een Belgen- loket.  

 Jongeren direct in de begeleiding bij dreigende werkeloosheid. 

 Mogelijkheden bekijken voor een startersloket. 

 

 

Paragraaf 6 Onderwijs en kinderopvang.  
 

 

De komende jaren zullen gekenmerkt worden door een ongekende daling van het 

aantal jeugdigen. Hierdoor staan onderwijsorganisaties voor grote keuzes. Vragen 

over het open houden scholen is niet de minste. De sluiting in 2013 van de 

basisschool te Terhole is niet zonder emoties verlopen. Hoewel deze keuze primair bij 

het schoolbestuur ligt, is de PvdA-Hulst van mening dat we ook voor de 

demografische gevolgen niet de ogen kunnen sluiten. Wij streven naar hoogwaardige 

scholen met zeer moderne faciliteiten en goed geschoold personeel. Dit vereist keuzes 

van met name de schoolbesturen op gebied van samenwerking. 

Een zorgvuldige communicatie met de betrokken ouders is noodzakelijk.  

De PvdA-Hulst wil dan ook investeren in  onderwijshuisvesting waarin  goed 

onderwijs mogelijk is, passend bij de huidige technologische ontwikkelingen. Verder 

vinden we het uiterst belangrijk dat er  letterlijk een goed klimaat in de school 

aanwezig is. Frisse lesruimtes, goede akoestiek enz. Dit  is een voorwaarde voor het 

verzorgen van goed onderwijs door professionals aan de leerlingen in  onze gemeente.  

Door slimme samenwerking, bijvoorbeeld het  project “Steen voor Steen” kunnen we  

met bescheiden middelen zowel een multifunctioneel gebouw realiseren als het beheer 

door bijvoorbeeld gedeeld personeel, denk aan conciërges, voor alle partijen 

aantrekkelijk maken. 

Een derde gevolg van de krimp betreft de bouwwijze van schoolgebouwen. De PvdA-

Hulst is voor flexibele bouw. Kwalitatief goede voorzieningen die makkelijk in 

omvang of bestemming aangepast kunnen worden indien er krimp of uitbreiding 

plaats vindt.  

 

 

Kernpunten  

 

 Project “Steen voor Steen” van harte ondersteunen.  

 Houd rekening met de komende krimp of uitbreiding. Dit vergt 

krachtige besluiten van schoolbesturen.  Stimuleer bij de 

bouw/verbouw een moderne leeromgeving gekoppeld aan een prima 

leefklimaat. 

 Het stimuleren van ontwikkelingen als voor-en-na schoolse 

kinderopvang, alsmede de Brede school (Kindcentra)  en onderzoek 

naar bestuurlijke integratie. 
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Paragraaf 7.  Sport en cultuur 
 

Sport, kunst en cultuur zijn een bron van inspiratie maar spelen ook een belangrijke 

rol bij participatie en emancipatie van burgers.  

Door haar rijke geschiedenis en aantrekkingskracht voor kunstenaars heeft de 

gemeente Hulst een groot cultuurbezit; ze leent zich bij uitstek voor een actief 

cultuurbeleid.  

Bewoners moeten de mogelijkheid geboden worden om mee te doen en waar mogelijk 

moeten eigen initiatieven gestimuleerd worden. 

 

Cultuur draagt ook bij aan het imago van een gemeente en aan de lokale identiteit én 

maakt de gemeente aantrekkelijk voor oude en nieuwe bewoners.  

Ook sport dient meer dan één doel. Sport verbindt mensen. Sport stimuleert mensen 

mee te doen, samen te werken. Het biedt zowel sporters zelf als de vele vrijwilligers 

een leuke en zinvolle vrije tijdsbesteding. En bewegen is gezond en een middel in de 

strijd tegen het toenemende overgewicht onder kinderen en volwassenen. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

Sportbevordering. 

Sporten is voor kinderen een fantastische vorm van vrijetijdsbesteding en een prima 

manier om te leren omgaan met andere kinderen, leren verliezen én winnen. De 

PvdA-Hulst heeft zich sterk gemaakt voor deelname van de gemeente aan het 

jeugdsportfonds voor jongeren dat het ook voor kinderen uit gezinnen met minder 

financiële draagkracht mogelijk maakt lid te worden van een sportvereniging. 

Vanuit het belang van gezondheid en sociale zelfredzaamheid ondersteunt de 

gemeente activiteiten voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs gericht op 

gezond bewegen, sociale vaardigheden en weerbaarheid. De PvdA-Hulst wil de 

koppeling tussen BSO, sportvoorzieningen d.m.v. bijvoorbeeld dag-arrangementen 

verstevigen. Voorop staat de rol van de sportverenigingen. Van hen verwachten we 

een actieve opstelling t.a.v. van de promotie van hun sport in samenwerking met 

scholen. 

 

Cultuur. 

Breed aanbod, ruime toegankelijkheid 

Gestreefd moet worden naar een zo gevarieerd en betaalbaar mogelijk cultureel 

aanbod, gericht op zowel (alle lagen van) de eigen bevolking als de toerist. 

Museumbezoek door basisschoolgroepen uit onze gemeente wordt actief 

gestimuleerd. Toegang van musea dienen voor eigen inwoners van onze gemeente 

gratis te zijn. 

Een cultuurpas voor onze eigen inwoners 

De PvdA-Hulst is voor een actief kunstbeleid. Voor jonge kunstenaars die hun 

opleiding elders hebben gevolgd moet er (ook financiële) ruimte komen voor het 

uitvoeren van projecten binnen de Gemeente Hulst. Er wordt meegewerkt aan het 
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opzetten van werkplaatsen voor kunstenaars van verschillende disciplines. De 

binnenstad van Hulst leent zich daar prima voor.  

Uit onderzoek blijkt dat het bevorderen van creatief ondernemerschap (van de 

creatieve beroepen als beeldende kunstenaars, theatermaker, vormgevers, 

webdesigners etc.), zowel in de stad als op het platteland, een belangrijke bijdrage kan 

leveren aan de kwaliteit van het bestaan en bovendien belangrijke economische 

impulsen geeft. De PvdA-Hulst zal beleid op dit terrein bevorderen. 

Goede voorbeelden van deze verrijking zien we terug in met name de omgeving van 

Graauw. 

 

Binnen onze gemeente zijn we ook een museum rijk. We moeten meedenken over een 

nieuwe en beter toegankelijke locatie, zodat ook minder validen gebruik kunnen 

maken van deze accommodatie en de vele vrijwilligers nog meer ten toon kunnen 

stellen en het accent kan worden gelegd op de publiekspresentatie en cultuureducatie. 

 

Kernpunten 

 

 Gebruik onze mooie locaties om cultuur meer vorm te geven. 

 Versterk de relatie BSO met sport en cultuur. 

 Toegankelijkheid van voorzieningen jaarlijks evalueren. 

 De organisatie van en deelname aan de amateurkunstroutes en 

amateurkunstmanifestaties als het WAK worden gestimuleerd en financieel 

gesteund. 

 

Paragraaf 8 Zorg en Welzijn. 
 

Vanaf 2015 worden verschillende taken op het gebied van zorg en welzijn door de 

rijksoverheid naar de lokale overheden gedecentraliseerd. Onze gemeente wordt 

daarmee geheel verantwoordelijk voor taken die een belangrijke rol spelen binnen het 

leven van onze inwoners. De mensen binnen onze gemeente krijgen hier direct mee te 

maken.  

 

Het gaat om de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en 

de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg. De WMO zal zich uitbreiden door de 

overheveling van de begeleiding en de ondersteuning. De gemeente wordt 

verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, de jeugdbescherming en de reclassering. Ook 

wordt de jeugd GGZ en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren een 

verantwoordelijkheid voor de gemeente.  

 

Met vorengenoemde overheveling komen grote verantwoordelijkheden bij de 

gemeente Hulst te liggen. Wij worden verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. En tevens 

dienen we uitvoering te geven aan de decentralisatie van delen van de AWBZ zorg die 

straks onder de WMO / hulp of ondersteuning valt. Als gemeente dienen wij goed 

toegerust te zijn om deze taken naar behoren uit te voeren. Dit kan volgen de PvdA-

Hulst niet zonder vergaande samenwerking met andere gemeenten. 

 

De WMO  

De gemeente dient zorg te dragen voor een goed lopende uitvoering van de WMO. De 

uitvoering van de wet dient nauw aan te sluiten en afgestemd te worden met andere 

sociale domeinen zoals de Jeugdzorg en de participatiewet. Deze beleidsvelden 

kunnen elkaar versterken en op de menselijke maat gerichte oplossingen mogelijk 

maken. Aansluiting dient gezocht te worden bij het bestaande beleid zoals Hulst voor 

elkaar. De PvdA-Hulst wil de zelfredzaamheid van inwoners stimuleren. Ook de zorg 
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voor elkaar in onze gemeenschap zien wij als een belangrijk element binnen onze 

samenleving. Dit kan de kwaliteit van het wonen en leven binnen onze gemeente 

stimuleren, verbeteren en handhaven. De PvdA-Hulst is zich ervan bewust dat dit niet 

vanzelf gaat. De gemeente dient hier meer dan nu een (in)directe regisserende rol in 

spelen.  

 

Tevens is de PvdA-Hulst van mening dat wij dienen te waken over een juiste 

uitvoering van de WMO. Dit betekent een individuele benadering met op maat 

gesneden oplossingen. Afstemming tussen wonen, zorg en welzijn is vanzelfsprekend. 

Geen betutteling in zorg, stimuleren van zelfzorg en buurtzorg is belangrijk. 

Daarnaast vindt de PvdA-Hulst dat zelfzorg, mantelzorg en buurtzorg beperkingen en 

grenzen heeft en dat mensen in voorkomende gevallen altijd de hulp  moeten krijgen 

die nodig is. Met andere woorden mensen die zorg nodig hebben in wat voor vorm 

dan ook mogen deze niet ontberen.  

 

Jeugdbeleid 

 

In de huidige tijd met alle snel op elkaar volgende veranderingen en de economische 

crisis vormen de jongeren een specifieke groep die wat de PvdA betreft extra 

aandacht nodig heeft. Zij hebben de toekomst en dienen invulling te geven aan onze 

toekomstige samenleving. Voor de gemeente liggen hier belangrijke uitdagingen. De 

PvdA is van mening dat actief beleid gevoerd moet worden op het gebied van 

jongerenparticipatie. Jongeren stimuleren scholing en opleiding te volgen zodat zij 

gemakkelijker een weg kunnen vinden  op de arbeidsmarkt.  

 

Een goed preventief jeugdbeleid is volgens de PvdA-Hulst noodzakelijk. Vroegtijdige 

onderkenning van problemen kan voorkomen dat jongeren worden uitgesloten, 

vroegtijdig de school verlaten, niet aan het werk komen of op het verkeerde pad 

geraken. Scholing leidt tot meer kansen op passend werk zeker  in een periode waarin 

de jeugdwerkeloosheid toeneemt. De PvdA-Hulst is van mening dat de gemeente er 

alles aan moet doen om jeugdigen kansen te bieden en het creëren van banen voor 

deze doelgroep. Scholen spelen hierbij een belangrijke rol. De gemeente dient 

verschillende partijen bij elkaar te brengen zodat in samenhang gestreefd kan worden 

naar het creëren van zoveel mogelijk kansen voor onze jongeren.  

De PvdA-Hulst is er van overtuigd dat grote transitie als de jeugdzorg niet in eigen 

beheer kan worden uitgevoerd. Minimaal een Zeeuws-Vlaamse samenwerking moet 

de basis vormen voor een kwalitatieve organisatie. 

 

Kernpunten 

 

 De zelfverantwoordelijkheid van jongeren nadrukkelijk benoemen en 

hanteren. 

 Zorg dragen voor goed onderwijs. 

 Jongeren stimuleren onderwijs te volgen. 

 Uitvallers stimuleren opnieuw een opleiding te volgen. 

 Creëren van BBL plaatsen. 

 Vroegtijdige onderkenning en preventie. 

 Stimuleren van werkgelegenheid. 

 Goed begeleiding transitie Jeugdzorg, enkel in samenwerking met minimaal 

Zeeuws-Vlaanderen organiseren en uitvoeren. 
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De PvdA-Hulst maakt er zich sterk voor dat ook binnen de huidige financiële 

beperkingen voorzieningen en functies goed bereikbaar en beschikbaar moeten 

blijven voor deze doelgroep.  

 

 

Seniorenbeleid 

 

Mensen leven steeds langer in goede gezondheid en blijven steeds langer mobiel. 

Daardoor zijn mensen ook langer in staat om deel te nemen aan het actieve sociale 

verkeer. Het ouder worden van mensen kan echter ook leiden tot allerlei 

mobiliteitsproblemen en ziekten die samenhangen met de hoge leeftijd. In dat geval 

dienen ze de juiste ondersteuning te kunnen krijgen.  

 

Binnen de context van eigen verantwoordelijkheid, benutten van mantelzorg , 

buurtzorg en beheersing van de kosten en het zo lang mogelijk meetellen en meedoen 

dienen ouderen een beroep te kunnen doen op professionele ondersteuning, 

begeleiding, zorg en behandeling. Dit betekent dat er in Zeeuws Vlaanderen ten allen 

tijde goed geoutilleerde voorzieningen moeten zijn zoals: 

 Een adequaat regionaal ziekenhuis. 

 Bijdetijdse moderne woonzorg-voorzieningen voor zware zorg. 

 Goed georganiseerde thuiszorg. 

 Onderzoek naar weekendopenstelling HAP en apotheek in Hulst. 

 

De PvdA-Hulst ondersteunt de gedachte dat mensen zolang mogelijk in hun eigen 

leefomgeving wensen te vertoeven. Om dit te realiseren zijn niet alleen goede 

voorzieningen en een goed georganiseerde zorg aan huis nodig, maar zeker ook een 

leefbare omgeving. De PvdA-Hulst maakt zich dan ook sterk tot het handhaven en 

waar  mogelijk verbeteren van een goede woon- en leefomgeving in de kleine kernen / 

dorpen. Om hier invulling aan te geven dient de gemeente een actieve rol te spelen. 

Aandacht voor onderlinge buurtzorg, goede servicediensten, bereikbaarheid, 

veiligheid zijn hierbij belangrijk.  

 

Armoede en sociale uitsluiting 

Of je nu jong of oud bent in zijn algemeenheid is het belangrijk dat mensen meedoen 

in onze samenleving. Belangrijk daarbij is in ieder geval het kunnen voorzien in de 

eigen inkomsten en eerste levensbehoeften. Daarnaast is het belangrijk dat mensen het 

gevoel hebben dat ze meetellen. Wederzijdse waardering en sociaal netwerk zijn 

daarbij erg belangrijk. Zeker in de huidige sterk geïndividualiseerde samenleving 

lopen we het risico om uitgesloten te worden.  

 

De gemeente moet de wettelijke taak op het gebied van allerlei regelingen adequaat 

uitvoeren waarbij men vaak doortastend moet zijn. De PvdA-Hulst is echter van 

mening dat er te allen tijde een sociaal beleid moet zijn dat humaan is rondom 

problemen aangaande schulden en armoede binnen onze gemeente. Een op de 

individuele mens gerichte aanpak is in deze erg belangrijk. De PvdA-Hulst wenst oog 

te blijven houden voor de menselijke maat en specifieke problemen van mensen die 

om een bijzondere aanpak vragen waarin algehele regels niet altijd voorzien. 

 

Binnen de huidige problemen rondom de werkeloosheid voor alle leeftijdscategorieën, 

de bezuinigingen en de inflatie zullen wellicht meerdere mensen in moeilijkheden 

kunnen komen. Naast het ondersteunen van deze mensen in het waar kunnen maken 
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van hun eigen verantwoordelijkheid dient de gemeente alles in het werk te stellen 

mensen toe te geleiden naar de juiste voorzieningen en vooral naar nieuw werk.  

 

Onze inzet zal zich zeker  in deze tijd  richten op bestrijding van armoede en sociale 

uitsluiting. Natuurlijk ligt primair de verantwoordelijkheid bij de individuele mensen. 

Maar wij weten ook dat het leven tegenslagen kent en je in situaties terecht kunt 

komen die je zelf niet meer kunt overzien of kunt oplossen.  De PvdA-Hulst zal 

toezien dat deze mensen niet tussen wal en schip vallen.  

 

Dak- en thuislozen in onze gemeenschap zijn een bijzondere categorie mensen die 

actief opgevangen en begeleid moeten worden. Zorg dragen voor bereikbare 

huisvesting en dagbesteding is belangrijk. De PvdA-Hulst is van mening dat de 

gemeente particuliere bedrijven en instanties moet stimuleren om deze en andere 

doelgroepen adequaat te ondersteunen door een integrale kijk op deze problematiek. 

 

 

Paragraaf 9. Milieu. 
 
Hulst moet zich nog veel meer profileren als woon- en recreatiegemeente. Laten we er 

voor zorgen dat het open en groene karakter van het (polder-) landschap rond de 

kernen behouden blijft. In de dorpen moet woningbouw (inbreiding) naar behoefte 

kunnen plaatsvinden. Hieraan moet meer prioriteit gegeven worden. Bij inbreiding 

binnen de kernen moet meer gekeken worden naar de mogelijkheden en niet naar de 

onmogelijkheden.  

 

 

Oude bedrijventerreinen 

De oudere bedrijventerreinen binnen de kernen dienen binnen nu en 10 jaar 

gerenoveerd te zijn. Niet eerder nieuwe bedrijventerreinen  inrichten dan wanneer de 

oude terreinen zijn gerenoveerd. Geen concentratie van oude bedrijfsterreinen op 

nieuwe locaties om de leefbaarheid in de kernen te waarborgen. Overlast 

veroorzakende bedrijven wel verhuizen/concentreren. 

Verrommeling en verloedering van het buitengebied is taboe. Dus geen nieuwe 

bedrijfsvestigingen meer op zichtlocaties langs de inkom van de kernen. 

Natuur is onmisbaar en tegelijkertijd heel kwetsbaar. De PvdA-Hulst maakt zich 

daarom hard voor Natuurbescherming. Investeren in natuur is meer dan investeren in 

een groene omgeving, het is investeren in onze toekomst. 

 Natuur hoort toegankelijk te zijn. We willen dus geen afgesloten parken waar 

mensen alleen maar in mogen na het kopen van een toegangskaartje. Of wat te 

denken van afgesloten gebieden, omdat de paden door achterstallig onderhoud 

onbegaanbaar geworden zijn. De ommetjes, wandelpaden, fietspaden en 

historische paden moeten mensen de ruimte geven. Wandelaars staan nu nog 

te vaak teleurgesteld voor prikkeldraad of een gesloten hek. 

 

Groene wijken 

De PvdA-Hulst wil in samenwerking met de wijkraden en scholen zorgen voor meer 

groen in de wijk. 

Beplantingsplannen vooraf bespreken met de wijkraden. 

Samenwerkingsverbanden aangaan met de scholen om in het kader van 

milieueducatie “groene” schooltuinprojecten stimuleren. 

 



 17 

 

Duurzaam inkopen 

De PvdA-Hulst wil werken aan een maatregellijst van energiebesparende maatregelen 

met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.  

Initiatieven ontplooien om met de nabuurgemeenten (eventueel Zeeuwse / Belgische / 

Euregio Scheldemond, een primeur om dat eens met de Belgen te doen?) en het 

waterschap duurzaam inkopen. 

 

Duurzaam bouwen en wonen 

De PvdA-Hulst kiest voor duurzaamheid, omdat welvaart voor ons meer is dan alleen 

koopkracht en economische groei. In 2050 moet Nederland een volledig duurzame 

energievoorziening hebben en daarmee volledig onafhankelijk zijn van fossiele 

brandstoffen. Het prikkelt tot innovatie en het draagt bij aan onze welvaart. 

 Kleinschalige opwekking voor eigen gebruik: energieopwekking voor eigen 

gebruik moet in alle gevallen geheel worden vrijgesteld van energiebelasting. 

 Bij nieuwbouw van woningen worden zonnepanelen vanaf 2015 standaard 

verplicht opgenomen in het bouwbesluit. De PvdA-Hulst wil dat in 2020 op 

den duur iedere nieuwe woning energieneutraal is. 

 Het openbaar vervoer is een belangrijk duurzaam alternatief voor de auto. 

Veiligheid, betrouwbaarheid en een optimale service zijn voor veel reizigers 

het belangrijkst bij het bepalen van een keuze voor vervoer. 

 Daarom wil de PvdA-Hulst dat de provinciale opcenten bij de 

motorrijtuigenbelasting geheel besteed worden aan het optimaliseren en in 

standhouden van het openbaar vervoer in Zeeuws Vlaanderen.  

 

Handhaving 

Handhaving van milieuregels kan allereerst geschieden middels een goede 

voorlichting. Risicobedrijven moeten frequenter worden gecontroleerd. 

Controlebezoeken worden afgestemd met andere disciplines, de oprichting van de 

Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) is een stap in de goede richting. De PvdA-Hulst 

steunt deze samenwerking vanwege de bundeling van de expertise. 

 

Schone lucht 

De PvdA-Hulst streeft naar een schoon milieu, een vitale natuur en een aantrekkelijk 

landschap. 

Om dit te behouden draagt de gemeente er zorg voor dat er meer aandacht wordt 

besteed aan de gevaren en de risico’s van de activiteiten in de Antwerpse haven en de 

Nederlands-Belgische Kanaalzone. Het netwerk van meetstations voor luchtvervuiling 

moet worden uitgebreid met 1 of meerdere meetpunten in onze gemeente. Op dit 

moment staat slechts één meetpunt van het RIVM te Philippine, volstrekt 

onvoldoende om een gedegen beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in onze gemeente. 

Er dient een onderzoek te worden verricht naar gezondheidsklachten bij inwoners van 

de gemeente in relatie tot de omringende industrie.  

 

Kernpunten 

 

 Snel extra meetpunten luchtkwaliteit. 

 Groene wijken als kwaliteitsdrager van onze gemeente. 

 Actief Stimuleren duurzaam bouwen.  

 Geen vierde verdieping van de Westerschelde als ontpolderen een vereiste is. 
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Paragraaf 10. Ruimtelijke ordening  

 

De afgelopen 4 jaar heeft de gemeente Hulst onder leiding van onze PvdA wethouders 

een enorme inhaalslag gemaakt wat betreft de herziening van de diverse 

bestemmingsplannen in onze gemeente. 

Alle bestemmingsplannen zijn klaar voor de digitale snelweg. Zo ook de omvangrijke 

bestemmingsplannen voor Hulst Binnenstad en één bestemmingsplan Buitengebied. 

Ook is de structuurvisie voor de hele gemeente Hulst vastgesteld. 

 

In samenwerking met onze collega’s van Terneuzen en Sluis en de provincie hebben 

er vele onderzoeken op woongebied plaatsgevonden. 

Voorbeelden zijn Op pad en MKBA.  

 

Dat het inwonertal van Zeeuws-Vlaanderen afneemt en vergrijst is bekend. Deze 

ontgroening vraagt om keuzes maken die er voor zorgen dat onze gemeente zijn 

goede woonklimaat behoudt. 

De juiste woningtypen realiseren op de juiste plaats is belangrijk om in te kunnen 

spelen op de behoeftes vanuit de markt. 

De diverse onderzoeken kunnen ons hierbij helpen. Wel moet er kritisch naar deze 

onderzoeken gekeken worden. 

We moeten uitgaan van kwaliteit dat is ons doel en niet bouwen voor de leegstand. 

Daarnaast willen we inzetten om de verpaupering in onze gemeente tegen te gaan. We 

zijn al goed op weg door “Krot of Kans en Klus” maar zonder twijfel zal er een 

herstructureringsopgave liggen in vooral de particuliere sector. Het samen met andere 

partners realiseren van een robuust “sloopfonds” is de inzet voor de komende periode.  

Kwaliteit van wonen staat bovenaan. Daar waar mogelijk zal de gemeente zelf het 

heft in handen nemen indien de herstructurering grotendeels budget neutraal te 

verwezenlijken is. 

 

Dat onze zuiderburen op dit moment de sprong over de grens heen maken, is voor 

iedereen een positief iets.  

De gemeente Hulst moet een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en 

recreëren is, dat vindt de PvdA-Hulst erg belangrijk. 

 

Kernpunten 

 

 Actief behoud en werven van inwoners, door in te spelen op de  behoeftes 

vanuit de woningmarkt 

 Faciliteren van woonmogelijkheden voor diverse doelgroepen 

 Herstructureren van woningen in samenwerking met de provincie, regio en 

woningbouwverenigingen 

 Voortzetten van “Krot of Kans en Klus.” Realiseren van een structuurfonds uit 

de krimpgelden  

 Duurzaam bouwen. Stimuleer  alternatief  energiegebruik in de woningen, 

bijv. zonnecollectoren. Dit kan aantrekkelijker gemaakt worden door de 

diverse subsidies op zonnecollectoren of stimuleringsregelingen en of 

startersleningen. 
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 Aandacht voor doelgroepen. Voldoende betaalbare en kwalitatieve woningen 

voor alle doelgroepen ( lagere inkomens, starters, jongeren, senioren, 

gehandicapten en woonwagenbewoners ) in de toekomst.  

 Bouwen en wonen voor (kopers en huurders) ouderen, starters en jongeren is 

zeer belangrijk zodat zij behouden blijven voor onze gemeente en zorgen voor 

de noodzakelijke doorstroming op de woningmarkt. 

 Aandacht voor onze monumentale gebouwen, binnen het budget. 

 

 

 

Paragraaf 11. Middelen  
 

Meer dan ooit krijgen de gemeenten er nieuwe taken bij die niet meer door de 

rijksoverheid worden uitgevoerd. In de huidige tijd gaat dit gepaard met 

bezuinigingen waardoor de nieuwe taken met minder geld moeten worden uitgevoerd. 

Het is aan de gemeente om binnen deze context een goed financieel beleid te voeren 

waarbij we onze kerntaken naar behoren uitvoeren. Zorg dragen voor het op orde zijn 

van onze financiën zijn daarbij van essentieel belang. De PvdA wil niet dat alle 

bezuinigingen afgewenteld worden op onze burgers. M.a.w. we zijn er voorstander 

van dat we lastenverzwaring zoveel mogelijk moeten voorkomen.  

 

De komende jaren dient onze gemeente nog een omslag te maken in financiële 

ombuigingen. Hiervoor zullen belangrijke beleidskeuzes gemaakt moeten worden. Bij 

deze keuzes zal de PvdA zich sterk maken voor een evenwichtige verdeling van de 

middelen en het in stand houden van voldoende reserves voor de toekomst.  

 

Kernpunten 

 

 Zorg dragen voor voldoende reserves. 

 Zo min mogelijk lastenverzwaring voor de burgers. De prijsindex vormt het 

uitgangspunt. 

 Een goede budgetbewaking en een deugdelijke plannen rondom  het beheersen 

en terugbrengen van de kosten.   
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Paragraaf 12.  Samenvatting kernpunten 

1. Betrekken van jongeren bij de politiek. 

2. Behoud politiebureau eventueel onderbrengen in brandweerkazerne 

4. Gemeenschapscentrum in Kloosterzande. 

5. Besturen dragen meer eigen verantwoordelijkheid (bv bieb, school) 

6. Volle medewerking  “Steen voor Steen”. 

7. Elk samenwerkingsverband krijgt een besparingsopdracht ( Veiligheidsregio,  

   Sabewa, RUD enz.). 

8. Gentsestraat autovrij op zondagen en bij evenementen. 

9. Behouden prikdiensten en consultatiebureaus in de kernen. 

10. Aandacht voor luchtkwaliteit in onze gemeente door het plaatsen van minimaal 1 

meetpunt in onze gemeente. 

11. Geen vierde verdieping Westerschelde als hiervoor nogmaals ontpolderd moet 

worden. 

12. Bioscoop in de stad. 

13. Pinautomaten in de grootste kernen behouden. 

14. Tolvrij reizen van en naar Zeeuws-Vlaanderen 

 

Hulst, december 2013 


