Samen vooruit!
Partijprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2018
Betrouwbaar - Bereikbaar - Beschikbaar - Burgergericht
Voor de 5e keer zijn er in onze gemeente gemeenteraadsverkiezingen. De
laatste perioden werden gekenmerkt door uitdagingen.. Een kwakkelende
economie zette de financiën landelijk en gemeentelijk onder zware druk. Taken
van de Rijksoverheid werden naar gemeenten overgeheveld. Helaas met
kortingen op de budgetten.
Ook in die bestuurlijk lastige tijden heeft Groot Hontenisse
bestuursverantwoordelijkheid genomen.
Nu draait de economie op volle toeren. Er is groei. Dat werkt voordelig uit voor
onze regering en mede daardoor ook voor de gemeenten.
Groot Hontenisse gaat met een positieve blik de toekomst in.
In 2017 werden we geconfronteerd met knelpunten in primair en voortgezet
onderwijs en kinderopvang in Zeeuws Vlaanderen. Daardoor werd benadrukt dat
de aanwezigheid van kinderopvang, onderwijs, bedrijfsleven, zorg en
voorzieningenniveau voorwaarden zijn om een aantrekkelijke leefbare gemeente
te zijn. Meer nog. Deze voorwaarden hebben elkaar nodig. Het een kan niet
zonder het ander.
Het belang van deze samenhang was voor Groot Hontenisse altijd al duidelijk.
Wij hebben ons altijd sterk gemaakt voor behoud van kinderopvang en
onderwijs in zoveel mogelijk kernen.
Onze partij wil “Samen vooruit” in de breedste betekenis. 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. Om een gemeente te zijn waar het goed wonen en
werken is. 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.
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Dat maakt onze gemeente aantrekkelijk om te blijven wonen en werken en om
er zich te vestigen als inwoner en als bedrijf.
Samen vooruit !
De komende 4 jaar wil Groot Hontenisse de samenwerking en samenhang in de
regio en in en over onze kernen heen bevorderen, zodat de gemeente Hulst een
aangename plek is om te wonen en te werken.

Betrouwbaar
Toezeggingen nakomen, De inwoners moet kunnen vertrouwen op de gemeente.
Afspraak is afspraak!
Beschikbaar
Alle kernen zijn van belang.
Kernen moeten zoveel mogelijk via openbaar vervoer bereikbaar zijn.
Midden en kleinbedrijf voor de kernen behouden.
Bereikbaar
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 persoonlijk bij de
gemeente geholpen kunnen worden..
Om de contacten met de bevolking goed te houden zouden wij graag een pilot
zien met spreekuren inde dorpshuizen waar men direct met vertegenwoodigers
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.
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1. Bestuur & Veiligheid.
GROOT HONTENISSE voor héél HULST vindt dat:
 het vanzelfsprekend is dat het bestuur en het gemeentepersoneel integer,
transparant, en dienstbaar moet zijn.
 het gemeentelijk beleid gericht moet zijn op goede leefbaarheid in onze
kernen met aandacht voor jong tot en met oud..
 door de gemeente actief wordt samen gewerkt met het bedrijfsleven, de
maatschappelijke organisaties en de wijk- en dorpsraden.
 de gemeente zorgt voor een goede samenwerking tussen de de dorpraden
en zorgt voor middelen om dit actief te ondersteunen.
 de dienstverlening efficiënt en vooral klantvriendelijk moet zijn.
 de gemeentelijke informatie en producten via internet op eenvoudige
wijze verkrijgbaar moeten zijn.
 de communicatie richting inwoners, zowel persoonlijk als via internet,
snel en duidelijk moet zijn.
 het personeelsbestand in verhouding moet staan staat tot de gemeentelijke
taakomvang en dat ontwikkelingen en veranderingen snel en goed worden
opgepakt.
 de verplichte samenwerking op het gebied van onder meer brandweer,
bevolkingszorg en risico- en crisisbeheer in de VeiligheidsRegioZeeland
(VRZ) op goede wijze borg moet staan voor de fysieke veiligheid van
onze bevolking.
 de bestaande brandweerkazernes binnen onze gemeente blijven bestaan,
om de aan rijtijden binnen de veilige marges te houden.
 er in de toenemende professionele wereld van veiligheid aandacht moet
zijn voor onze vrijwillige brandweermannen en –vrouwen.
 de veiligheid bevorderd moet worden door voldoende straatverlichting en
goede trottoirs, fietspaden en wegen.
 waar nodig cameratoezicht moet kunnen plaatsvinden.
 de politie meer zichtbaar moet zijn in de wijken en het buitengebied.
 bij calamiteiten de politie snel beschikbaar en ter plaatse moet zijn.,
eventueel met ondersteuning van BOA´s ( Buitengewoon
Opsporingsambtenaren).
 rampenplannen actueel moeten worden gehouden.
 het mede een taak van de gemeente is om toe te zien op de veiligheid van
de omliggende kerncentrales.
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 op scholen voorlichting moet worden gegeven aan leerlingen en hun
ouders over de gevaren van drugs- en alcoholgebruik.
 het toenemende drugsgebruik, criminaliteit en misdaad in de hand werkt.
Meer frequent politietoezicht hierop dan ook een must is.
 dat er vaker snelheidscontroles moeten worden gehouden en dit met name
op die plekken die verkeersgevaarlijk zijn.
 de samenwerking met de Belgische buurgemeenten verder ontwikkeld
moet worden. Dit een meerwaarde heeft voor onze regio, daarom dient
die samenwerking gestimuleerd en voortgezet te worden.
 Hulst een zelfstandige gemeente moeten blijven, maar dat er
samenwerking moet zijn op die gebieden waar voordelen zijn te behalen.
 dat er initiatieven moeten komen om de afstand tussen inwoner en
politiek te verkleinen
 de 2-jaarlijkse bijeenkomsten voor nieuwe inwoners behouden moeten
blijven

2.

Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

GROOT HONTENISSE voor héél HULST vindt dat:
 het openbaar vervoer zodanig ingericht moet zijn, dat onze inwoners zich
zonder problemen betaalbaar kunnen verplaatsen naar andere
bestemmingen, zeker als het gaat om bezoeken aan het ziekenhuis,
polikliniek en scholen.
 de aanpassing van de splitsing van Maelstedeweg, Stationsweg en
Absdaalseweg, zodanig moet worden aangelegd dat er een verkeersveilige
situatie ontstaat.
 de Bredabus, lijn 10, lijn 20 en de buurtbus moeten blijven
 trottoirs toegankelijk moeten zijn en blijven ook voor mensen met
beperkingen.
 dat er per kern een plan van aanpak komt om de toegankelijkheid van de
openbare ruimte en openbare gebouwen aan te pakken.
 de Westerscheldetunnel tolvrij moet zijn.
 er voldoende aandacht moet zijn voor de verkeersveiligheid bij scholen en
kinderopvangplaatsen
 de verkeersveiligheid voor fietsende scholieren continu aandacht nodig
heeft. Met name de verkeerssituatie te Kuitaart vraagt dringend om
maatregelen.
 er blijvend aandacht is voor goed toegankelijk openbaar vervoer voor
mensen met een beperking.
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 het onderhoud van trottoirs en openbaar groen vraagt om intensiever
onderhoud.
 verkoop van openbaar groen en overhoeken, waar mogelijk, gestimuleerd
moet worden.
 voor de verkeersveiligheid van Vogelwaarde de randweg Rapenburg en
aanpassingen Rapenburg gerealiseerd moeten worden.
 de Grote Markt heringericht moet worden in overleg met ondernemers,
omwonenden en adviesraad Drempelvrij om te komen tot een
publiekvriendelijke ruimte

.

3.

Economische Structuur & Toerisme

GROOT HONTENISSE voor héél HULST vindt dat:
 de toenemende werkgelegenheid in onze eigen regio, langs de kanaalzone
en in ons Vlaamse achterland onze gemeente nog meer kansen biedt om
zich te profileren als woongemeente.
 we moeten samenwerken met buurgemeenten, ook in Vlaanderen, om
werken over de grens gemakkelijker te maken.
 we activiteiten en evenementen die recreatief en bourgondisch verblijven
in Hulst, op de kaart zetten, moeten ondersteunen. 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.
 we bestaande bedrijven moeten koesteren, nieuwe bedrijven aantrekken
en zorgen voor een goed ondernemersklimaat.
 realisatie van het plan Perkpolder een goede stimulans zal zijn voor de
welvaart en de werkgelegenheid in het noordelijk deel van de gemeente,
met een uitstraling naar heel de gemeente Hulst.
 nu Gebiedsontwikkeling Perkpolder aan de start van realisatie staat, 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.
 we er zorg voor moeten dragen dat onze strandjes schoon en veilig zijn.
 de fietsroute langs onze Westerschelde waar mogelijk, buitendijks moet
liggen, zodat de fietsers en wandelaars van Emmahaven tot Terneuzen
kunnen genieten van deze parel in onze regio.
 we open moeten staan voor ondernemers die initiatieven ontplooien langs
onze kust, zeker in het kader van het project Ankerplaatsen.
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 er een evenwichtig vestigingsbeleid moet zijn om wonen en werken in de
gemeente aantrekkelijk te maken.
 we een project als de Bierkaai, dat zich nu in een eindfase bevindt,
moeten uitvoeren zodat recht wordt gedaan aan het uitgangspunt dat dit
bij moet dragen aan de lokale economie en dat de bijdrage van de
gemeente in financiële zin beperkt blijft.
 een City-Outlet een aanpak kan zijn van leegstand van winkels in de
binnenstad van Hulst en meteen een impuls is aan het winkelbestand.
 een supermarkt in de binnenstad een impuls is voor het winkelbestand
en de leefbaarheid.

4.

Onderwijs & kinderopvang
GROOT HONTENISSE voor héél HULST vindt dat:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

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 schoolbus Terhole – Lamswaarde behouden moet blijven.
de startgroepen, met kinderen vanaf 2 jaar, in een aantal kernen een
succes zijn.
dat dit moet uitgebreid moet worden naar de andere kernen met
basisscholen.
daar experimenteerruimte in regelgeving voor mogelijk gemaakt moet
worden door de rijksoverheid..
om die startgroepen bij alle basisscholen als pilot mogelijk te maken.
er financiële ruimte geboden wordt vanuit de rijksoverheid..
financiën gevonden kunnen worden vanuit de middelen die het Rijk
beschikbaar heeft gesteld voor o.a. Zeeland. Zo wordt het kwalitatief
en financieel aantrekkelijk voor ouders en kinderen gebruik te maken
van kinderopvang en onderwijs in onze eigen gemeente.
dit geen gemeentelijke taak is. De structurele financiering vanuit het
Rijk voor onderwijs en kinderopvang aangepast moet worden, naar
maatwerk per regio
dat het samenwerken van scholen waar nodig gestimuleerd moet
worden.
er samenwerking moet zijn tussen VMBO, MBO, HBO en
bedrijfsleven om een goede aansluiting te hebben tussen onderwijs en
arbeidsmarkt
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•

het nieuwe schoolmodel voor het Voortgezet Onderwijs een verrijkend
onderwijsaanbod moet opleveren
het thuisnabij Basis- en Voorgezet Onderwijs en kinderopvang
gewaarborgd moet blijven.
gezien de ontwikkelingen in leerlingenaantallen de huisvesting van het
Reynaertcollege toe is aan een aanpassing naar de omstandigheden van
deze tijd en afgestemd op het nieuwe schoolmodel.
er goede afstemming moet zijn tussen jeugdzorg en passend onderwijs

•
•
•

5.

Sport, Cultuur en Recreatie

GROOT HONTENISSE voor héél HULST vindt dat:
 de relatie tussen sport, onderwijs en gemeente (de sportieve driehoek)
gestimuleerd moet blijven. Wij denken daarbij aan buitenschoolse sport
en weerbaarheidstraining
 dat Den Dullaert weer een volwaardig sport- en cultuurcentrum moet
worden.
 Hulst in beweging gestimuleerd moet worden, in het kader van gezond
opgroeien en gezond blijven.
 het initiatief van sportdorpen voortgezet moet worden. 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 eventueel uitbreiden.
 de samenwerking van verenigingen in en over de kernen heen
ondersteuning verdient.
 dat het zwembad in Kloosterzande behouden moet blijven.
 het zwembad moet kunnen werken met flexibele openingstijden, die
afgestemd zijn op de weersomstandigheden.
 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 behouden moet blijven.
 samen met de kunstraad onze gemeente op gebied van kunst en cultuur
nadrukkelijker op de kaart wordt gezet.
 natuurgebieden en zeeweringen vrij toegankelijk moeten zijn en blijven
en het onderhoud verbeterd moet worden.
 voor Hulst-noord een kunstgrasveld gerealiseerd gaat worden op locatie
VV Hontenisse, waarvan ook andere verenigingen gebruik kunnen
maken..
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 nu er stappen zijn gezet zijn gezet om te komen tot en 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, VVV,
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.

6.

Sociaal Domein (werk en inkomen)

GROOT HONTENISSE voor héél 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 bij geen kans op de arbeidsmarkt er een aanbod moet zijn om deel te
kunnen nemen aan de samenleving.
 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.
 deze kinderen ook financiële steun krijgen als het gaat om aanschaf van
zaken voor het volgen van onderwijs.
 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.
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7.

Sociaal Domein

(Welzijn & zorg )

GROOT HONTENISSE voor héél 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 polikliniek in onze regio behouden moet blijven
 de werkwijze van Hulst voor Elkaar als integrale toegang voor alle
ondersteuningsvragen op de huidige wijze voortgezet moet worden
 dat Hulst voor Elkaar nog nadrukkelijker aan bekendheid moet werken.
 er continue aandacht moet zijn voor welzijn, zorg, veiligheid en mobiliteit
van onze burgers
 het opbouwwerk verder uitgewerkt moet worden, teneinde de leefbaarheid
in onze kernen te verbeteren.
 het jongerencentrum ´de Komma` zo spoedig mogelijk moet worden
gerealiseerd op een plek die ook voor de jeugd aantrekkelijk is, om daar
elkaar te ontmoeten, activiteiten te ontplooien en ondersteuning te krijgen.
 de maatschappelijke stage op het Reynaertcollege zeer waardevol is voor
zowel leerlingen als voor onze verenigingen en stichtingen en daarom
behouden dient te blijven.
 het steunpunt mantelzorg en vrijwilligerswerk onmisbaar is in onze
huidige samenleving. Hulst voor Elkaar moet dit verder ontwikkelen.
 vluchtelingen die in onze gemeente komen wonen de nodige hulp krijgen
van gemeente en Vluchtelingenwerk.. Ook als de gevraagde hulp groter
en langer nodig is dan gemiddeld, om uiteindelijk zelfstandig in onze
samenleving te kunnen functioneren.

8.

Milieu
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GROOT HONTENISSE voor héél HULST vindt dat:
 in de milieustraat moet de toegang zodanig geregeld worden dat inwoners
en woonforensen van Hulst afval mogen aanleveren.
 de gemeente een voorbeeldfunctie moet vervullen in het energie- en
milieubewust handelen.
 zwerfvuil en hondenpoep aangepakt en beter opgeruimd moet worden.
 duurzaam bouwen gestimuleerd moet worden. De gemeente actief inzet
op duurzaam energiegebruik en hergebruik.
 dat het aanleveren van plastic afval veiliger moet gebeuren, omdat de
losliggende zakken voor gevaarlijke situaties op straat kunnen zorgen.
 dat de oranje containers op hun huidige plaats moeten blijven staan, zodat
inwoners die dat willen hun plastic afval daar kwijt kunnen.

9.

Ruimte & Wonen

GROOT HONTENISSE voor héél HULST vindt dat:
 er 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.
 bouw van levensloopbestendige koop- en huurwoningen in alle kernen
gestimuleerd moet worden.
 er nieuwbouwmogelijkheden moeten zijn in alle kernen
 bij het herstructureren van ruimten in onze kernen bewoners en wijk- en
dorpsraden nauw betrokken worden.
 we als gemeente initiatieven voor hergebruik van kerkgebouwen, waar
mogelijk moeten faciliteren en steunen, om de beeldbepalende en
historische waarde te behouden.
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10.

Financiën & Belastingen
GROOT HONTENISSE voor héél HULST vindt dat:
 we een solide financieel beleid moeten voeren met ruimte voor
investeringen.
 Nu Hulst er financieel goed voor staat, we de ozb belasting de komende
periode niet meer moeten laten stijgen dan het inflatiepercentage.
 Voor het ophalen van het huisvuil moet het uitganspunt zijn: De vervuiler
betaalt. Bij de evaluatie van het nieuwe ingevoerde systeem in 2018 wil
GH dat er de mogelijkheid komt om te kiezen om het huisvuil weer om de
twee weken aan te bieden.
 we ons moeten inzetten om de landelijke bijdrage aan het gemeente fonds
voor decentrale gebieden te verhogen.
 onderzoek naar de mogelijkheden die samenwerking tussen gemeenten
inhoudelijk en financieel kan opleveren.
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