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Partijprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Groot Hontenisse - Hulst 

 

SAMEN BOUWEN  

 
 

  

Betrouwbaar - Bereikbaar - Beschikbaar - Burgergericht 

  

Op 14 augustus 1997 zag onze partij het levenslicht. Sindsdien maken we ons 

verdienstelijk voor iedere inwoner van onze gemeente. 

Onze eerste verkiezingsleus was “Met een visie”. Deze leus is altijd ons 

fundament gebleven. Als je een gemeente wilt besturen, moet je visie hebben. 

 

De komende 4 jaren gaan we SAMEN BOUWEN. In letterlijke en figuurlijke 

zin is dat onze visie. 

SAMEN, staat voor kijken en luisteren naar de ontwikkelingen in ons gemeente. 

Door te investeren in woningbouw, duurzaamheid en bereikbaarheid zorgen we 

samen voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor onze inwoners. 

Luisteren, kijken en samen optrekken met onze inwoners en betrokken partijen. 

Samen weet en kun je meer. 

BOUWEN  is in letterlijke zin de basis voor de leefbaarheid van de kernen van 

onze gemeente. In Hulst is er gebrek aan geschikte woningen voor jongeren en 

ouderen. Mede daar door wonen er nu minder mensen in de gemeente hulst. Het 

inwoneraantal daalt. We zijn een krimpgemeente geworden. Dat betekent 

minder leden voor verenigingen, minder leerlingen voor de scholen, minder 

kinderen voor de kinderopvang, minder werknemers voor bedrijfsleven en de 

zorg wat uiteindelijk de leefbaarheid in onze gemeente aantast. 

Hét alarmsignaal dat er dringend actie moet komen om dit tij te keren! Dat is de 

basis om verder te bouwen aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze 

gemeente. Om er te komen wonen en werken: SAMEN BOUWEN  in alle 

kernen, voor alle doelgroepen 

 

Het is bouwen aan jeugdbeleid, WMO, Participatie, zorg, onderwijs, welzijn. 

Aan de agrarische sector, het ondernemersklimaat. Aan sport, cultuur, erfgoed. 

Een deel van het beleid is door de overheid bij de gemeenten neergelegd. Een 

taak erbij, met minder geld. Teruggeven kan niet, dus moeten we samen aan de 

slag, maar wel onze visie blijvend laten horen. 

Veel onderwerpen kunnen we met onze eigen visie aanpakken. Vanuit gezond 
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verstand, met hart voor onze inwoners en het juiste gevoel bij wat er speelt om 

te bouwen aan een aantrekkelijke gemeente Hulst. 

 

Nu draait de economie weer op volle toeren, ondanks de nog altijd heersende 

Corona-problematiek.  Er is groei. Dat werkt voordelig uit voor onze regering en 

mede daardoor ook voor de gemeenten.  

Er zijn echter wel een aantal belangrijke belemmerende factoren waar we  nu 

mee te maken hebben, zoals de nu alsmaar fors stijgende prijzen en wachttijden 

op grondstoffen en materialen. 

De snelheid en de gevolgen, waarmee de klimaatveranderingen zich thans 

voltrekken, dienen volledige aandacht  te krijgen. Maatregelen tegen de 

opwarming van de aarde en verwachte stijgingen van het zeewater zijn dan ook  

prioritair.  

Groot Hontenisse - Hulst gaat echter met een positieve blik de toekomst in. 

Onze partij wil “SAMEN BOUWEN” in de breedste betekenis. Hokjes denken 

in de zin van dát is bouwen, dát is onderwijs, dát is werkgelegenheid enz, is 

funest.  

Het één kan niet zonder het ander. Samenhang en samenwerking tussen 

gemeente en inwoners, verenigingen en bedrijven, onderwijs en zorg is 

noodzakelijk om onze gemeente aantrekkelijk te houden en waar nodig te 

verbeteren. De samenwerking met de gemeenten Sluis en Terneuzen en de 

Provincie is tevens een belangrijke schakel.  

Het kwalitatief goed op peil houden van ons voorzieningenniveau is van 

levensbelang voor onze kernen. 

 

SAMEN BOUWEN !   

De komende 4 jaar wil Groot Hontenisse-Hulst de samenwerking en samenhang 

in en over onze kernen heen en in de regio  bevorderen, zodat de gemeente Hulst 

een aantrekkelijke woongemeente blijft. 

 

Betrouwbaar  

Toezeggingen nakomen, de inwoners moet kunnen vertrouwen op de gemeente.  

Afspraak is afspraak! 

 

Beschikbaar  

Groot Hontenisse-Hulst, is het aanspreekpunt voor onze inwoners. 

Alle kernen zijn van belang. In alle kernen  moeten bouwmogelijkheden zijn. 

Dit is noodzakelijk om de leefbaarheid van onze kernen te verbeteren. 

Kernen moeten zoveel mogelijk via openbaar vervoer bereikbaar zijn. 

Midden en kleinbedrijf voor de kernen behouden. 
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Bereikbaar  

De gemeente moet de inwoners informeren over wat er in hun buurt aan de hand 

is. Werken aan verbetering van digitale dienstverlening, maar ook voor degenen 

die wat minder met de computer overweg kunnen, moeten gewoon persoonlijk 

bij de gemeente geholpen kunnen worden..  

Om de contacten met de bevolking goed te houden zouden wij graag een pilot 

zien met spreekuren in de dorpshuizen waar men direct met vertegenwoordigers 

van de gemeente kan spreken. 

De gemeente communiceert door middel van  brieven, folders website en directe 

contacten in begrijpelijke taal. 

 

Burgergericht 

De gemeente werkt vraaggericht. Inwoner en samenleving staan centraal. De 

gemeente denkt in een vroeg stadium met initiatieven mee. Juicht deze toe, 

adviseert en informeert. 

 

1. Bestuur & Veiligheid.  
Groot Hontenisse-Hulst vindt dat: 

 

• de gemeente de inwoners betrekt bij projecten direct in hun buurt en 

daarbij ook dorps- en wijkraden betrekt. Deze initiatieven moeten de 

afstand tussen inwoner en politiek verkleinen;  

• Hulst de veteranenwet in praktijk gaat brengen en zo zijn waardering voor 

de veteranen uitspreekt, zodat veteranen op 4 en 5 mei bij herdenkingen 

aanwezig kunnen zijn. 

• de politie meer zichtbaar moet zijn in de wijken en het buitengebied Het 

mede een taak van de gemeente is om toe te zien op de veiligheid van de 

omliggende kerncentrales en bedrijven die belastend zijn voor het milieu;  

• het toenemende drugsgebruik, criminaliteit en misdaad in de hand werkt. 

Meer frequent politietoezicht en voorlichting hierop dan ook een must is; 

• de inzet van onze jongerenwerkers zeker gericht moet zijn op die groepen 

jongeren, die overlast in onze kernen veroorzaken. Een directe 

consequente aanpak op plaatsen bij beginnende overlast; 

• dat er vaker snelheidscontroles moeten worden gehouden op die plekken 

die verkeersgevaarlijk zijn;   

• de gemeente met de Belgische buurgemeentes meer uitwisselt op het 

gebied van veiligheid. Er moet een meetpunt komen in de grensstreek, 

bijv. in Nieuw Namen, om te waken over de gezondheid van onze 

inwoners; 
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• de gemeentelijke informatie en producten via internet op eenvoudige 

wijze verkrijgbaar moeten zijn en de gemeente duidelijk, klantvriendelijk 

en klantgericht moet zijn; 

• de gemeente en haar vertegenwoordigers ook midden in de samenleving 

blijven staan en we een mogelijkheid realiseren om op afspraak in de 

kernen te spreken met vertegenwoordigers van de gemeente; 

• nieuwbouw moet plaatsvinden voor de verouderde brandweerkazerne in 

Kloosterzande, dat daar voldoende financiële middelen voor worden 

gereserveerd.  

• een oplossing gezocht moet worden, die leidt tot maatregelen,  voor de 

gemeenteschuur en brandweerkazerne met milieu belastende asbest daken 

in de dorpskern Vogelwaarde; 

• ook in de kleinere kernen de aanwezigheid van AED’s een must is; 

• dat in de veiligheidsregio (samenwerking in Zeeland met o.a. brandweer), 

met  toenemende professionalisering, er plaats blijft voor onze vrijwillige 

brandweermannen en –vrouwen. Hun rechtspositie als vrijwilliger 

verzekerd blijft. De vrijwilligers zijn immers onmisbaar voor voldoende 

en directe inzetbaarheid. 

2. Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte 
Groot Hontenisse-Hulst vindt dat: 
  

• de rijksweg N290 tussen Terhole en de Belgische grens ter hoogte van 

Kapellebrug omwille van de verkeersonveilige situatie gerenoveerd 

wordt. Dit gezien het grote aantal auto`s, hetgeen leidt tot gemiddeld 

12.000 verkeerspassages per dag.  Om ervoor te zorgen dat  inwoners van 

diverse kernen  deze weg veilig kunnen kruisen, stellen wij voor een 

fietstunnel  te realiseren ter hoogte van de Roskamstraat.  Deze unieke 

kans om tijdens de komende werkzaamheden tegelijkertijd deze tunnel 

aan te leggen,  mag niet worden gemist. Er zijn immers al te veel 

ongelukken met dodelijke afloop op dit wegvak gebeurd; 

• de bereikbaarheid bij de inrichting van het openbaar vervoer voorop moet 

staan, met aansluit-  en overstappunten in alle grotere kernen zodat de 

bereikbaarheid en de leefbaarheid van alle kernen voor alle inwoners 

behouden blijft; 

• alternatieven van vervoer gestimuleerd moeten worden, zoals deelvervoer, 

vervoersplatform en autodelen; 

• de Bredabus (lijn 19), lijn10, 20 naar Goes en de buurtbus moeten blijven; 

• maatregelen op Kuitaart nodig zijn om dit verkeersveiliger te maken, 

zodat fietsers en snelverkeer beter gescheiden worden; 
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• overlast door te snel rijden binnen de bebouwde kom in overleg met 

bewoners wordt aangepakt; 

• onderhoud van wegen stelselmatig gekoppeld wordt aan rioolonderhoud. 

• voor de burger duidelijk is hoe de staat van de weg gekwalificeerd is en 

wanneer een weg vernieuwd wordt. Wegen die in de planning staan om 

vernieuwd te worden, dit ook wordt uitgevoerd en niet op de lange baan 

wordt geschoven. Bijvoorbeeld Lageweg Ossenisse; 

• ondanks het voornemen van het nieuwe kabinet, de Westerscheldetunnel 

nu tolvrij moet worden en in samenwerking met onze Belgische 

buurgemeente ook de Liefkenshoektunnel tolvrij wordt gemaakt; 

• er blijvend  aandacht is voor goed toegankelijk openbaar vervoer voor 

mensen met een beperking; 

• het onderhoud van trottoirs en openbaar groen om meer en beter 

intensiever onderhoud vraagt; 

• de door onze partij gevraagde beveiligde fietsenberging in het centrum 

van Hulst als urgent actiepunt nu snel wordt verwezenlijkt. 

 

3. Economische Structuur & Toerisme 
Groot Hontenisse-Hulst vindt dat: 
 

• we bestaande bedrijven moeten behouden. De gemeente hiervoor de rand 

voorwaarden schept; 

• agrarische bedrijven (dier, plant, fruit, combinatie, biologisch/gangbaar)  

zich kunnen blijven ontwikkelen. Dit in harmonie met de omgeving en 

met een verdienste die bedrijven een toekomst geven. Zodat de 

levendigheid in het buitengebied verbetert;  

• zoetwater beschikbaarheid voor met name agrarische bedrijven 

gefaciliteerd moet worden. Bijv. door waterbassins landschappelijk 

ingepast toe te staan; 

• bedrijven in het buitengebied zelfvoorzienend kunnen worden in energie, 

door het toestaan van kleinschalige lokale energieopwekking; 

• we activiteiten en evenementen, die recreatief  en bourgondisch verblijven 

in  Hulst op de kaart zetten, moeten ondersteunen. Hulst onvoldoende 

“hotelbedden” heeft; 

• de kern Hulst een bruisende stad moet zijn. Het unieke karakter van 

dijken langs de Schelde meer onder de aandacht van de toeristische 

bezoeker wordt gebracht; 

• de verontreiniging van de met thermisch gereinigde grond (TGG) 

aangelegde dijk  in Perkpolder snel  moet worden aangepakt en wel op 
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een zodanige wijze dat de vervuilde grond geen negatieve gevolgen kan 

hebben op de volksgezondheid, veiligheid en omliggende gebieden; 

• de haven van Walsoorden zijn bestemming  als  werkhaven behoudt. Dit 

zowel voor de beroepsvaart, de “bruine vloot” en jachten. Dit is van groot 

belang voor de lokale bedrijven en de werkgelegenheid. Kortom de 

haven: sfeer en werk kan blijven leveren voor  iedereen. Groot onderhoud 

op niet al te lange termijn is dan wel noodzakelijk; 

• medio 2023 het  gebruikerscontract tussen de gemeente Hulst en de 

voormalige domeinen afloopt. Afspraken moet worden gemaakt op een 

dusdanige wijze dat het  huidige doel en gebruik op minimaal gelijke  

wijze kan worden gecontinueerd en het nodige onderhoud wordt 

uitgevoerd in overleg met de gebruikers van de haven; 

• we open moeten staan voor ondernemers die initiatieven ontplooien langs 

onze kust, zeker in het kader van het project “Ankerplaatsen”. Dit project 

ook wel “Project Versterk de Scheldekust” genoemd is bedoeld voor een 

toeristische en economische impuls rondom de streek rondom de 

Scheldedorpen Ossenisse, Walsoorden, Paal/Kruispolder en Emmadorp. 

Het is de bedoeling om met compensatiegelden vanuit het Rijk de 

Scheldekust daar te voorzien van allerlei aantrekkelijke voorzieningen. 

Dit weer in samenhang met het “Grenspark Groot Saeftinge”. Wij streven 

uiteraard naar een spoedige realisatie van deze toeristische voorzieningen, 

dit alles uiteraard in goed overleg en met instemming van de betrokken 

inwoners; 

• op wandel- en fietsroutes watertappunten realiseren. Plaatsen waar het 

flesje of bidon bijgevuld kan worden; 

• nu Gebiedsontwikkeling Perkpolder aan de start staat van realisatie van de 

eerste woningbouw, het pontje nog meer dan voorheen kan bijdragen aan 

de beleving van toeristen van de Westerschelde en ons mooie landschap. 

Als publiekstrekker en mede stimulator van het gebied verdient deze 

voorziening onze steun; 

• dat de sociaal economische impuls voor de regio waarvoor Plan 

Perkpolder bedoeld is, spoedig tot realisatie komt. 

• de regelgeving betreffende  grensarbeid nog altijd een knelpunt is. Dat dit 

in het samenwerkingsverband met onze Belgische buurgemeenten EGTS, 

nu snel opgepakt moet worden; 

• in samenwerking met de ondernemersorganisaties BusinessClub 

Perkpolder, Ondernemersvereniging Hoge weg, Ondernemersvereniging 

Hulst Vestingstad en Ondernemersvereniging St Jansteen-Heikant-

Kapellebrug gewerkt wordt aan de sociaal economische impuls voor onze 

regio; 

• overal in onze gemeente snel internet aanwezig moet zijn. Ook in het 

buitengebied. Mede door het vele thuiswerken in de afgelopen jaren en 
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het toegenomen belang in de samenleving van sociale media is dit 

noodzaak geworden; 

4. Onderwijs & Kinderopvang 
Groot Hontenisse-Hulst vindt dat: 
 

• in onze gemeente alle kernen met een basisschool een kinderopvang in de 

school dienen te hebben. Momenteel geldt dit voor Hengstdijk en 

Lamswaarde niet.  Nu de vergoeding voor kinderopvang voor ouders, die 

werken in stappen omhoog gaat tot uiteindelijk 95%, is dit een natuurlijk 

moment om dit te realiseren; 

• het jammer is dat in het regeerakkoord alleen werkende ouders voor de 

vergoeding kinderopvang in aanmerking komen. Alle kinderen hebben 

recht op dezelfde kansen. Daar moeten we ons richting het Rijk sterk voor 

maken; 

• nu de kosten, die de gemeente bijdraagt aan startgroepen in de grensstreek 

zullen afnemen, er onderzocht moet worden hoe dit ten goede kan komen 

aan de kinderopvanglocaties.  Mogelijk om realisatie te Hengstdijk en 

Lamswaarde te ondersteunen.  Aan de kinderen en ouders die in een 

achterstandspositie zitten, bijvoorbeeld omdat ze geen werkende ouder 

zijn of locaties die onder druk staan; 

• het geven van basisonderwijs met een brede IKC ( Integraal Kind 

Centrum) –schoolgedachte, waarbij de samenhang van kinderopvang en 

basisschool vorm krijgt; 

• in kernen waar een basisschool is, deze behouden moet blijven;  

• de startgroepen, met kinderen vanaf 2 jaar, in een aantal kernen een 

succes zijn; 

• daarvoor experimenteerruimte in regelgeving mogelijk gemaakt moet 

worden door de rijksoverheid;  

• dat het samenwerken van scholen gestimuleerd moet worden; 

• er samenwerking moet zijn tussen VMBO, MBO, HBO  en bedrijfsleven 

om een goede aansluiting te hebben tussen onderwijs en arbeidsmarkt; 

• het thuisnabij Basis- en Voorgezet Onderwijs en kinderopvang 

gewaarborgd moet blijven; 

• er goede afstemming moet  zijn tussen jeugdzorg en passend onderwijs. 

5. Sport, Cultuur en Recreatie 
Groot Hontenisse-Hulst vindt dat: 
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• een kwalitatief goed aanbod van sport, cultuur en  recreatie in al onze 

kernen van levensbelang is om een aantrekkelijke gemeente te zijn om te 

wonen en te werken; 

• initiatieven vanuit de bevolking gekoesterd moeten worden; 

• centralisatie van voorzieningen naar slechts enkele kernen toe, uit den 

boze is; 

• de relatie tussen sport, onderwijs en gemeente (de sportieve driehoek)   

gestimuleerd moet blijven. Wij denken daarbij aan buitenschoolse sport 

en weerbaarheidstraining; 

• Hulst in Beweging gestimuleerd moet worden, in het kader van gezond 

opgroeien en gezond blijven; 

• het initiatief van sportdorpen voortgezet moet worden in onze kernen. 

Mogelijk met het realiseren van fitnessbanen waardoor het mogelijk is om 

ook zelfstandig op plezierige wijze in de eigen omgeving in beweging te 

zijn; 

• de sportverenigingen zo ondersteund moeten worden dat zij hun 

maatschappelijke rol kunnen blijven vervullen en zo mogelijk nog 

uitbreiden, waarbij inzet van de vrijwilligers van de verenigingen beloond 

moet worden; 

• de samenwerking van verenigingen in en over de kernen heen 

ondersteuning en waardering verdient; 

• door samenwerking de leefbaarheid van de kernen versterkt kan worden. 

• verenigingen gelijke behandeling verdienen; 

• accommodaties hygiënisch en duurzaam verantwoord moeten zijn en  

voldoen aan de eisen van deze tijd, waarbij de gemeente een faciliterende 

en sturende rol op zich neemt. Met name bij de sport- en 

verenigingsgebouwen is een actieve ondersteuning vanuit de gemeente 

noodzakelijk om een overgang  naar duurzame energiebronnen in 

combinatie met goede isolatie te verwezenlijken; 

• het zwembad in Kloosterzande behouden moet blijven, dit  met ruime en 

flexibele openingstijden. Hier ook een concreet duurzaam meerjarenplan  

maken, zodat we weten wat er nodig is om dit te blijven garanderen; 

• de vitaliteit in de dorpskernen verbeterd moet worden door het stimuleren 

van samenhang, samenwerking bij evenementen door inwoners, 

verenigingen, stichtingen en bedrijfsleven; 

• het cultuur- en streekeigene in onze streek (gemeente) behouden moet 

blijven; 

• mede door initiatieven vanuit organisaties onze gemeente op gebied van 

kunst en cultuur nadrukkelijker op de kaart wordt gezet; 

• natuurgebieden en zeeweringen zoveel als mogelijk vrij 

toegankelijk moeten zijn en blijven en het onderhoud verbeterd moet 

worden. De mogelijkheid moet worden onderzocht om de Putting nabij 
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Kloosterzande en Hengstdijk te voorzien van mooie uitgebreide  

natuurvriendelijke wandelroutes;  

• dat bestaande wandelroutes, zoals het Laantje, goed worden onderhouden 

en begaanbaar zijn; 

• nu er stappen zijn gezet om te komen tot een nieuwe opzet van ons 

museum, de betrokken partijen dit voortvarend moeten oppakken. Dat er 

een museum komt dat past bij de historie van onze gemeente en voldoet 

aan de kwaliteit van de 21e eeuw; 

• in samenwerking met het museum, Oudheidkundige Kring, Infopunt 

inUlst, onderwijs, ondernemers, de educatieve waarde van ons museum en 

van ons cultureel erfgoed voor onze inwoners, onderwijs en toeristen  

uitgedragen, benut en beleefd kan worden; 

• er een oplossing komt voor de opslag van en daarmee het behoud van 

cultuur-historisch erfgoed; 

• er een  gemeentelijke monumentenlijst  met gebouwen die een belangrijke 

rol spelen in de historie van onze gemeente, van onze kernen moet 

worden vastgesteld.  Het gaat om behoud van gemeentelijk historisch 

erfgoed.  Geen vaststelling kan betekenen dat deze monumentale 

gebouwen verdwijnen; 

• de functie van archivaris, zoals we die eerder hadden, een noodzaak is 

voor een zichzelf respecterende gemeente met onze waardevolle historie; 

• voor de Oudheidkundige Kring als hoeder van ons cultureel erfgoed een 

eigen locatie nodig is, om de werkzaamheden naar behoren te kunnen 

uitvoeren. 

6.  Sociaal Domein (werk en inkomen) 
Groot Hontenisse-Hulst vindt dat: 
 

• er een actief beleid gevoerd moet worden bij schuldhulpverlening en 

bemiddeling naar arbeid, om te voorkomen dat minima in een isolement 

terecht komen;  

• er voor iedere burger die dit nodig heeft er een traject moet zijn om te 

komen tot kansen op de arbeidsmarkt; 

• dat trajecten met onbetaalde werkzaamheden (werk voor de uitkering) een 

bepaalde tijdsduur kennen. Bijvoorbeeld stage, werkervaringsplaats tot 

maximaal 3 maanden beperken; 

• dat bij geen kans op de arbeidsmarkt er een aanbod moet zijn om deel te 

kunnen(/moeten) nemen aan de samenleving. Deelname aan de 

samenleving geeft invulling aan het dagelijks leven, dit verkleint de kans 

op isolatie en bevordert het psychisch welbevinden; 
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• de middelen die bestemd zijn voor werk en inkomen hiervoor volledig 

benut worden; 

• de gemeente voor kwetsbare jongeren bij het bedrijfsleven een 

ambassadeursrol heeft; 

• de mogelijkheden voor baangarantie benut moeten worden; 

• er een goede afstemming moet zijn tussen Ondernemers, Onderwijs en 

Overheid om een goede aansluiting te hebben tussen leren en een plaats 

op de arbeidsmarkt; 

• de kansen op de arbeidsmarkt in Vlaanderen ook benut moeten worden; 

• de beleidsvrijheid die er is om armoede te bestrijden volledig benut moet 

worden; 

• kinderen in een financieel kwetsbare situatie ondersteund moeten worden 

om deel te kunnen nemen aan sport- en culturele activiteiten. Tevens 

moeten deze kinderen ook financiële steun krijgen als het gaat om 

aanschaf van zaken voor het volgen van onderwijs. De mogelijkheden 

voor het jaarlijks budget mogen uitgebreid worden; 

• vanwege het einde van de WSW-instroom er voor mensen die daardoor 

geen plaats meer kunnen vinden op de arbeidsmarkt er beschermde 

arbeidsplaatsen moeten zijn in onze regio; 

• de richtlijnen voor kwijtschelding Sabewa versoepelen, indien mogelijk 

gelijkstellen aan voorwaarden uitkering Participatiewet. 

7.  Sociaal Domein (Welzijn & zorg) 
Groot Hontenisse-Hulst vindt dat: 

 

• de mogelijkheden om verruiming van tijd voor Huishoudelijke Hulp 

mogelijk te maken benut moeten worden; 

• als die mogelijkheden er niet zijn er per zorgmoment bij inwoners thuis, 

15 minuten extra moeten worden toegevoegd voor het  “  Hulsters 

kwartiertje”, het contactmoment tussen hulpvrager en hulpverlener; 

• de gelden voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning volledig ingezet 

moeten worden. Dat de Reserve Sociaal Domein ingezet wordt  voor 

onvoorziene tekorten, in bijvoorbeeld  jeugdzorg en de zorg voor 

verwarde personen;                                                                                               

• de mogelijkheden van inkomensondersteuning voor chronisch zieken en 

inwoners die rond het minimum inkomen zitten optimaal benut worden. 

Hierbij kan gedacht worden aan teruggave van het eigen risico via 

bijzondere bijstand dan wel eigen risico in gemeente polis zonder de 

premie te verhogen; 

• dat bezuinigingen op de jeugdzorg met als gevolg langere wachtlijsten uit 

den boze zijn; 
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• ouders betrokken moeten worden bij samenstellen Educatief Kindpakket 

• de werkwijze van Hulst voor Elkaar als integrale toegang voor alle 

ondersteuningsvragen  op de huidige wijze voortgezet moet worden  in de 

kernen; 

• dat Hulst voor Elkaar nog nadrukkelijker aan bekendheid moet werken; 

• de werkdruk voor met name de Social Workers ontzettend hoog is. Dit is 

sinds de coronacrisis enorm toegenomen. Dit vraagt om meer menskracht. 

• het opbouwwerk verder uitgewerkt moet worden, teneinde de leefbaarheid 

in onze kernen te verbeteren; 

• we moeten onderzoeken in welke kernen jongerencentrums nodig zijn. 

• de maatschappelijke stage op het Reynaertcollege zeer waardevol is voor 

zowel leerlingen als voor onze verenigingen en stichtingen en daarom 

behouden dient te blijven; 

• statushouders intensief begeleid moeten worden om zo goed als mogelijk 

te kunnen functioneren in onze samenleving. Integratie in de maatschappij 

staat voorop. De Nederlandse taal leren is de eerste vereiste.                   

De gemeente gaat actief inzetten op mogelijkheden de taal te leren, 

vrijwilligerswerk aanbieden en inzetten op betaald werk.                       

Hulst voor Elkaar biedt cursussen aan om de statushouders wegwijs te 

makken op het gebied van onze waarden en normen. Middels 

bijeenkomsten wordt gewerkt aan begrip van rechten en plichten en 

mogelijkheden in onze maatschappij. Dit alles wordt verplicht gemaakt 

vanuit de Participatiewet. 

8.  Milieu 
Groot Hontenisse-Hulst vindt dat: 

 

• bij nieuwbouw rekening wordt gehouden met klimaatadaptatie. Zorg dat 

de bewoners droge voeten houden; 

• Hulst inwoners en bedrijven stimuleert om alternatieve energiebronnen te 

gebruiken, energiegebruik te verminderen . Dit op een economisch 

haalbaar tempo en prijs; 

• het elektriciteitsnetwerk geschikt moet worden gemaakt voor de 

energietransitie. Netwerkverzwaring is essentieel om energieplannen van 

ondernemers te kunnen realiseren; 

• zwerfvuil en hondenpoep aangepakt en beter opgeruimd moet worden. 

Statiegeld op blikjes is daarbij de volgende stap; 

• het ophalen van het huisvuil vereenvoudigd wordt. Minder rondrijdende 

vrachtauto’s. De doelstelling van verlaging van de hoeveelheid restafval 

via de minst milieubelastende en circulaire wijze wordt gerealiseerd; 
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• de thans nog voor het merendeel geldende wegwerp-economie met ieders 

inspanning wordt omgezet naar een circulaire economie; 

• in het kader van de volksgezondheid nader onderzoek moet plaatsvinden 

naar de gevolgen van het door Pfas zwaar verontreinigde Scheldewater. 

Er geen instroom van deze verontreiniging in de Hedwigepolder mag 

plaatsvinden. Dringend vergaande maatregelen nodig zijn om deze 

verontreiniging een halt toe te roepen;  

• meer wordt samen gewerkt met de Belgische buurgemeente op milieu.  

Gemeenten elkaar informeren, zodat verrassingen zoals bijv. met Pfas niet 

meer voorkomen. 

9.  Ruimte & Wonen 
Groot Hontenisse-Hulst vindt dat: 

 

• er woningbouw moet zijn voor jong en oud.  Om op de langere termijn 

voldoende woningen beschikbaar te krijgen, willen wij dat er bouwgrond 

beschikbaar komt in die kernen waar de inwoners dat willen. Dit is nodig 

om de leefbaarheid van dorpen op peil te houden zodat  mensen kunnen 

blijven wonen waar ze  willen; 

• de huidige normen voor sociale woningen te streng is, maar daar gaat de 

gemeente niet over, dus moet er ruimte komen voor goedkopere 

woningen, zodat starters een kans krijgen op de woningmarkt. Wij zien 

hier ook mogelijkheden voor mengvormen waar jongeren en ouderen 

samen wonen, zoals hofjes etc; 

• bij de uitgifte van bouwgrond onze eigen inwoners een voorrangspositie 

moeten hebben op anderen, dit uiteraard met inachtneming van een aantal 

in de in de wet opgenomen bepalingen; 

• continue aandacht moet zijn voor leegstand in woningen en winkels, om 

verpaupering te voorkomen; 

• de prestatieafspraken tussen de gemeente en woningcorporaties ook 

moeten leiden tot het bouwen van betaalbare starterswoningen in alle 

kernen; 

• een van de prestatieafspraken met de woningcorporaties zou moeten 

inhouden dat aangeboden huurwoningen standaard instap klaar worden 

gemaakt door de corporatie; nette witte muren, geverfde kozijnen en 

zonder gebreken; 

• bouw van levensloopbestendige koop- en huurwoningen in alle kernen 

gestimuleerd moet worden; 

• bij het herstructureren van ruimten in onze kernen bewoners en wijk- en 

dorpsraden nauw betrokken worden; 
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• we als gemeente initiatieven voor hergebruik van kerkgebouwen, waar 

mogelijk moeten faciliteren en steunen, om de beeldbepalende en 

historische waarde te behouden; 

• er gemeentelijke initiatieven genomen moeten worden om het treffen  

energiebesparende maatregelen aan oudere huizen en gebouwen te 

stimuleren door middel van gerichte voorlichting, advisering , facilitering 

en mogelijk te verkrijgen subsidiëring. 

• de mogelijkheid naar starterslening onderzocht wordt. Dit biedt de starters 

op de woningmarkt meer kans om een eigen huis te kopen. Het biedt die 

extra financiële ruimte die starters nodig hebben; 

10.  Financiën en Belastingen 

Groot Hontenisse-Hulst vindt dat: 
 

• we een solide financieel beleid moeten voeren met ruimte voor 

investeringen. De totale opbrengst van de ozb belasting 

(onroerendzaakbelasting=belasting op de waarde van uw woning) enkel 

met het inflatiepercentage wordt verhoogd, waarbij ook rekening wordt 

gehouden met de waardestijging van uw woning; 

• er onderzoek komt naar de mogelijkheden die samenwerking tussen 

gemeenten inhoudelijk en financieel kan opleveren; 

• bouwleges gestaffeld moeten worden, meer kostendekkend per aanvraag. 

• de opbrengst van  hondenbelasting enkel wordt gebruikt om overlast door 

honden(poep) te voorkomen en het tarief dus aanzienlijk omlaag kan. 

• voor transitieopgaven (klimaat, energie circulariteit) de gemeente 

coördineert en subsidies zoekt; 

• we ons moeten inzetten om de landelijke bijdrage aan het gemeentefonds 

voor decentrale gebieden te verhogen; 

• de gemeentelijke toeristenbelasting moet worden opgehoogd tot het 

gemiddelde niveau in Zeeland, temeer daar de hier verblijvende toeristen  

ook gebruik maken van de met gemeenschapsgeld bekostigde 

voorzieningen in onze gemeente; 

• nu netwerkbeheerder Enduris op basis van een rechterlijke uitspraak geen 

kabelbelasting c.q. precariorechten  meer moet betalen aan de gemeenten 

en waterschappen, dit financiële voordeel ten goede moet komen aan onze 

burgers en bedrijven via een korting op de energiefactuur.  


