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Inleiding 
 
 

Beste inwoner van gemeente Hulst,   
  
'Samen zorgen, samen doen', het was vier jaar geleden de titel van het verkiezingsprogramma van Algemeen 
Belang Groot Hulst (ABGH). En dat is het nu nog steeds. Waarom? Omdat samenwerken voor ons nog steeds 
centraal staat. Op alle gebieden.   
  
Wij werken graag samen met inwoners en ondernemers bij nieuwe beleids- en planvorming. We zijn er namelijk 
van overtuigd dat ook u vol goede ideeën zit, die onze plannen alleen maar beter kunnen maken. De afgelopen 
zittingsperiode hebben we dat al bewezen, door een brede vertegenwoordiging van het bedrijfsleven te 
betrekken bij de totstandkoming van de nieuwe Retailstructuurvisie Hulst. Ook de nieuwe Omgevingswet, die in 
2021 van kracht wordt, gaat uit van nauwere samenwerking tussen overheden, inwoners en ondernemers. Wat 
ons betreft gaan we daar in 2018 al mee van start!   
  
We werken daarnaast ook graag samen met andere overheden. Om onze eigen bedrijfsvoering efficiënter te 
maken, maar ook om projecten die de gemeentegrenzen – of soms zelfs de landsgrenzen - overschrijden goed op 
te kunnen pakken. Of het nou op verkeers- of veiligheidsgebied is, om de streek te promoten of om het onderwijs 
in Zeeuws-Vlaanderen in stand te houden; samenwerking is essentieel.   
  
Tenslotte werken we ook graag constructief samen met onze collega-partijen in de gemeenteraad. Of het nu 
coalitie of oppositiepartijen zijn; gezamenlijk vertegenwoordigen we alle inwoners van onze gemeente. We 
mogen het gemeenschappelijke doel nooit uit het oog verliezen en moeten dat doen, wat goed is voor u; onze 
inwoner!   
  
De afgelopen periode hebben wij als grootste coalitiepartij van de gemeente Hulst, en met een wethouder in het 
college, hard gewerkt aan een toekomstbestendige gemeente Hulst. We hebben een flinke slag gemaakt met het 
onderhoud aan wegen en riolering in de verschillende kernen, er zijn mooie nieuwbouwplannen gerealiseerd, 
nieuwe bedrijven zijn aangetrokken en de verwachte krimp is tot nu toe uitgebleven. Het inwonertal is alleen 
maar toegenomen.  
  
Maar we zijn er nog niet. Er is nog veel werk aan de winkel. Ook de komende vier jaar hopen wij deel uit te mogen 
maken van het college van burgemeester en wethouders. We willen samen met u en met de andere raadspartijen 
keihard werken om de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente nog verder te vergroten. We gaan ons sterk 
maken voor het behoud van kwalitatief goed onderwijs en goede verbindingen. We gaan duurzame energie-
initiatieven ondersteunen en ondernemers in het buitengebied de ruimte geven om nieuwe initiatieven te 
ontplooien. And last but not least: we willen ervoor zorgen dat inwoners, jong of oud, daar kunnen wonen, waar 
ze dat willen.   
  
ABGH vraagt om uw steun en uw stem!   
  
Jean-Paul Hageman  
Lijsttrekker Algemeen Belang Groot Hulst  
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Speerpunten 
 

• Denkt u met ons mee? 
Onze ruim 27.000 inwoners zitten vaak vol goede ideeën en hebben veel kennis in huis. Daarom vinden wij het 
belangrijk dat u als inwoner in een vroeg stadium mee kan praten, denken en beslissen over nieuw beleid en de 
invulling van bepaalde projecten. 
  

• Goede verbindingen 
Goed openbaar vervoer is voor onze gemeente van cruciaal belang voor het in stand houden van allerlei 
voorzieningen. Het openbaar vervoer mag niet verder uitgekleed worden. Lijn 10, 19 en 20 moeten blijven! 
  

• Behoud van onderwijs 
ABGH zal er alles aan doen om het Reynaertcollege als middelbare school in Hulst te behouden en het 
basisonderwijs in de kernen in stand te houden. 
  

• Gratis kinderopvang. 
De kosten van kinderopvang en het onderwijssysteem moeten in lijn worden gebracht met de situatie over de 
grens, zodat inwoners kiezen voor opvang en onderwijs binnen onze gemeente in plaats van in België. Wij zetten 
ons daarom in voor gratis kinderopvang. 

  
• Wonen waar u wilt 

Wij vinden het belangrijk dat u daar kunt wonen waar u dat zelf prettig vindt. Daarom moet er in iedere kern 
ruimte zijn voor nieuwe woningbouwprojecten, zowel voor jongeren als ouderen. 
  

• Meer tijd voor échte zorg 
De regels binnen de zorg moeten worden vereenvoudigd. Minder verslaglegging en meer bezig zijn met de 
daadwerkelijke zorg. Kortom: meer uren voor de zorg zelf. 
  

• Doorgaan met zorg voor goede en veilige wegen 
Wij willen niet dat u ‘s nachts wakker ligt van voorbij rijdende (vracht)auto’s. We willen dat kinderen, maar ook 
volwassenen en ouderen, veilig met de fiets over straat kunnen. De komende jaren moeten we verder gaan met 
de aanpak van slechte, onveilige wegen. 
  

• Boost voor de binnenstad 
De binnenstad van Hulst is een belangrijke publiekstrekker. Er staan echter veel panden leeg en een groot aantal 
straten en pleinen behoeven verbetering. De binnenstad van Hulst moet een boost krijgen! 
  

• Plan Perkpolder 
Plan Perkpolder moet voor een belangrijke economische impuls in de regio zorgen. We moeten de 
projectonderdelen realiseren, welke realistisch te verwezenlijken zijn. Zonder financieel risico voor de gemeente 
en burger én op een veilige, verantwoorde manier. Goede communicatie is essentieel. 
  

• Sporten in je eigen buurt 
We vinden dat alle inwoners hun favoriete sport moeten kunnen beoefenen in de buurt. Verenigingen moeten 
gestimuleerd en gefaciliteerd worden om een zo breed mogelijk aanbod van sportactiviteiten aan te bieden en 
toegankelijk te zijn voor zoveel mogelijk doelgroepen. 
 

• Afschaffen toeristenbelasting 
Wij zijn voor het afschaffen van de toeristenbelasting. Met name bij kleinschalige campings staat de belasting 
niet in verhouding tot het vaak lage overnachtingstarief. Bovendien is afschaffing van deze belasting gunstig 
voor de gewenste ontwikkeling van het toerisme. 
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1. Algemeen Bestuur 
 

• Iedereen is verantwoordelijk 
In de gemeente Hulst moet het voor iedereen prettig wonen zijn. Inwoners moeten zich mede verantwoordelijk 
voelen voor hun kern, wijk en straat, zodat de leefbaarheid nog beter wordt. 
  

• Denkt u mee? 
Onze ruim 27.000 inwoners zitten vaak vol goede ideeën en hebben veel kennis in huis. Daarom vinden wij het 
belangrijk dat u als inwoner in een vroeg stadium mee kan praten, denken en beslissen over nieuw beleid en de 
invulling van bepaalde projecten. Op verschillende manieren, zowel on- als offline via bijvoorbeeld social 
media, belangengroeperingen en klankbordgroepen. Bijvoorbeeld de seniorenraad, WMO-raad en 
ouderenbonden moeten tijdig bij relevante beleidsontwikkeling worden betrokken. Hun adviezen zijn wegen 
zwaar mee bij de besluitvorming. 
  

• Wees welkom 
De laatste jaren trekken steeds meer Vlamingen naar onze gemeente. Jonge gezinnen, die van harte welkom 
zijn. Wij vinden het belangrijk dat nieuwe inwoners zich snel thuis voelen in onze gemeente, dat ze onderdeel 
worden van onze samenleving en weten waar ze met vragen terecht kunnen. De bijeenkomsten voor nieuwe 
inwoners moeten dan ook gecontinueerd worden. 
  

• Helder en transparant 
Als inwoner heeft u het recht om te weten wat er speelt in onze gemeente. We pleiten voor een transparante 
gemeente. Alle stukken die vallen onder de Wet Openbaarheid Bestuur moeten openbaar worden gemaakt. 
Goede communicatie is essentieel. 
  

• Nauw contact met dorps- en wijkraden 
Dorps- en wijkraden hebben een belangrijke functie. Ze behartigen de belangen van uw dorp of wijk, ontplooien 
initiatieven en staan in nauw contact met de gemeente, inwoners en bedrijven. Wij vinden dat onze dorps- en 
wijkraden gefaciliteerd moeten worden door de gemeente en het werkbudget moeten behouden. 
  

• Samenwerking: ja! Fuseren: nee! 
Wij hechten grote waarde aan ons eigen Hulsters DNA. Een herindeling naar 1 gemeente Zeeuws-Vlaanderen is 
voor ons onbespreekbaar. Wel vinden we het belangrijk dat er goed samengewerkt wordt met onze 
buurgemeenten, grensgemeenten en andere overheden. Het helpt ons allemaal om doelmatiger en 
(kosten)efficiënter te werken. Waar mogelijk moet de samenwerking de komende jaren nog intensiever worden 
opgepakt. 
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2. Openbare Orde en Veiligheid 
 

• Drugsbeleid: inzetten op preventie én een harde aanpak van overlast 
Behalve gevolgen voor de persoonlijke gezondheid en het risico op verslaving bij langdurig gebruik, kan 
onverantwoord gebruik van alcohol en drugs veel schade aanrichten in de openbare ruimte. Tijdige voorlichting 
op scholen over de gevaren van drugs en alcohol heeft meer effect dan handhaving achteraf! Het vroegtijdig 
betrekken van de jeugd en hun ouders bij deze zaken levert meer resultaat op dan wanneer je de 
drugsproblemen moet oplossen. ABGH vindt preventie dan ook erg belangrijk. 
Is er toch drugsoverlast in uw buurt? Dan zorgen wij dat het met strenge repressieve maatregelen wordt 
aangepakt. Overlast is uit den boze. Het zorgt voor een onveilig gevoel, met soms zelfs gezondheidsproblemen 
tot gevolg. Een strakke handhaving is dan ook geen wens, maar een must. 

  
• Rampenplan: veiligheid moet op de agenda komen! 

Onze gemeente is prachtig, rustig en groen. Maar de ligging tussen twee grote kerncentrales en aan de druk 
bevaren Westerschelde brengt wel risico’s met zich mee. De afmetingen van schepen die richting Antwerpen 
varen zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen en de vaarroute is niet zonder risico’s. Dat zorgde ook 
afgelopen jaar weer voor een aantal strandingen en aanvaringen. Dit baart ons zorgen. Daarom moet het 
rampenplan op zeer regelmatige basis geactualiseerd worden. ABGH wil dat de verantwoordelijk 
portefeuillehouder elke raadsvergadering een update geeft m.b.t. alles wat hiermee te maken heeft. Intensieve 
samenwerking met omliggende (ook de Brabantse) gemeenten m.b.t. de kerncentrales is daarbij evident. 
Veiligheid moet een vast agendapunt worden! 

  
• Veiligheidsregio Zeeland: opkomsttijden binnen de normen 

Een brand is verschrikkelijk om mee te maken en heeft grote impact. Daarom vinden we dat de brandweer altijd 
– ook al zitten we in een landelijk gebied - binnen de gestelde normen bij een brand moet zijn. ABGH wil dat 
Veiligheidsregio Zeeland aan de landelijke eisen blijft voldoen, zonder vrijstellingen of uitzonderingen. Dit geldt 
ook voor de opkomsttijden van ambulances.  
  

• Brandweer: Meer aandacht en waardering voor onze vrijwilligers 
De brandweer in Zeeland valt onder de verantwoordelijkheid van Veiligheidsregio Zeeland, waar wij als 
gemeente mede-eigenaar van zijn. Geen enkele brandweerkazerne is in staat om te functioneren zonder 
vrijwilligers. Deze vrijwilligers moeten we koesteren en waarderen. Zij zorgen immers voor onze veiligheid en 
staan dag en nacht voor ons paraat. ABGH wil een nauw contact met onze brandweerposten, zodat we weten 
wat er speelt.  
  

• Politie: tenminste 1 politiekantoor en nauwere samenwerking! 
In de afgelopen periode zijn er in Hulst veel geweldsincidenten geweest. Ook ondermijning – een vermenging 
van de onderwereld en de bovenwereld – komt in Zeeland steeds vaker voor. Wij vinden het belangrijk dat u 
veilig over straat kunt, zonder dat u over uw schouder hoeft te kijken. Een goed uitgerust politieapparaat dat 
goed bereikbaar is voor de burger, dát is waar we naar moeten streven. Daarom vinden we dat het 
politiebureau in Hulst moet blijven. 
De wijkagent heeft in landelijke gemeentes een belangrijke functie. Wij willen zorgen voor korte lijnen tussen de 
wijkagent en onze burgers. De samenwerking met handhavers en toezichthouders van de gemeente en andere 
overheidsinstellingen moet worden versterkt. 
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3. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 
 

• Houd de kleine kernen bereikbaar 
Goed openbaar vervoer is van cruciaal belang voor het in stand houden van allerlei voorzieningen. Inwoners uit 
kleine kernen die niet over eigen vervoer beschikken, moeten niet afgesloten worden van de samenleving. Het 
zorgt voor eenzaamheid en soms zelfs gezondheidsproblemen. Wij vinden dat de provincie voor een veilig, 
sluitend en betaalbaar openbaar vervoerssysteem moet zorgen. Vanuit elke kern in onze gemeente moet het 
mogelijk zijn om voor een redelijke prijs en binnen een redelijke tijd in de grotere kernen te komen. Of dat nu 
met het reguliere openbaar vervoer is, met de buurtbus of met de haltetaxi. De inzet van vrijwilligers is daarbij 
erg belangrijk en dient te worden gewaardeerd en gefaciliteerd, maar nooit ten koste van reguliere banen. Het 
Zeeuws-Vlaamse openbaar vervoer moet hoger op de agenda komen bij Provinciale Staten.  
  

• Huidige openbaar vervoer moet blijven 
Jongeren die naar een middelbare school gaan, of een vervolgopleiding volgen bij Scalda in Terneuzen, moeten 
niet eerst verplicht een uur door weer en wind fietsen om op school te komen. Studenten die de provincie 
uitgaan om te studeren, moeten in het weekend vlot terug kunnen komen, voor ze besluiten zich (definitief) 
buiten onze gemeente te huisvesten. Kortom; de huidige dienstregeling van het openbaar vervoer moet in stand 
worden gehouden. Het gaat dan met name om lijn 10 (Kloosterzande-Terneuzen), lijn 19 (de “Breda-bus”) en lijn 
20 (richting Goes). 
  

• Tolvrije tunnel 
Inwoners van de gemeente Hulst moeten al jaren tol betalen om vlot vanuit Zeeuws-Vlaanderen in andere delen 
van Zeeland of Nederland te komen. Of het nou linksom via Westerscheldetunnel is, of rechtsom via de 
Liefkenshoektunnel bij Antwerpen. De wegen rond Antwerpen worden steeds drukker, waardoor steeds meer 
mensen – ook vanuit de gemeente Hulst – de Westerscheldetunnel kiezen voor een ritje richting ‘Nederland’. 
Daarnaast zorgt de havenfusie tussen Zeeland Seaports en de Haven van Gent de komende jaren naar 
verwachting voor meer passanten in de Westerscheldetunnel. Dat betekent ook meer opbrengsten. Wij vinden 
dat die extra opbrengsten gebruikt moeten worden voor een compensatie van Zeeuws-Vlamingen die gebruik 
maken van de tunnel. Of voor het versneld tolvrij maken van de tunnel.  
  

• Doorgaan met zorg voor goede en veilige wegen en riolering 
Wij willen niet dat u ‘s nachts wakker ligt van trillende ramen door voorbij rijdende (vracht)auto’s, met alle 
stress en gevolgen van dien. Wij willen niet dat er scheuren in de muren van uw huis ontstaan. We willen dat 
kinderen, maar ook volwassenen en ouderen, veilig met de fiets over straat kunnen. 
De afgelopen jaren heeft ABGH als coalitiepartij al heel wat slechte wegen aangepakt. Toch is er nog heel veel 
werk te verrichten. Wij staan voor een degelijke aanpak van alle wegen waar de gemeente verantwoordelijk 
voor is. Wegverzakkingen door rioleringsproblemen in alle kernen en wijken moeten snel opgepakt worden. En 
bij grote reconstructies, moet tegelijkertijd ook de riolering worden aangepakt; efficiënt en minder overlast! 
  

• De Hulster binnenstad moet aantrekkelijker worden om te verblijven 
In de binnenstad zijn de afgelopen jaren verschillende straten vernieuwd. Maar we zijn er nog niet. Een groot 
aantal straten en pleinen is behoeven verbetering. We moeten verdergaan met het vernieuwen van de straten 
en pleinen. We pakken de straten waar veel bezoekers lopen als eerste aan, zoals de Gentsestraat, Grote Markt, 
Steenstraat en - na realisatie van de nieuwe bioscoop en het vermaakcentrum - het Cornelis de Vosplein. Dit 
plein moet een aantrekkelijk plein worden met horeca, terrassen en cultuur.  
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• Herinrichting Grote Markt 
De Grote Markt in de Hulster binnenstad moet weer een ontmoetingsplaats voor iedereen worden. Het moet 
niet alleen als parkeervoorziening gebruikt worden, er moet ook volop ruimte zijn voor evenementen en 
activiteiten zoals een kerstmarkt, de aankomst van de marathon etc. Dit kan beter, onder andere door de 
realisatie c.q. uitbreiding van terrassen, het plaatsen van bomen en het aanleggen van groenvoorzieningen en 
een centrale kiosk, die benut moet worden door verenigingen en ondernemers.  
  

• Parkeren in de Hulster binnenstad 
Even snel een boodschap doen in de Hulster binnenstad, zonder dat u hoeft te betalen voor een parkeerplaats? 
Wij willen graag onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn van een half uur gratis parkeren in de Hulster 
binnenstad. Deze maatregel is een extra trekpleister voor de binnenstad, is ideaal voor een snelle boodschap en 
vooral ten gunste van onze eigen bewoners en ondernemers. Daarnaast vinden we dat de handhaving op 
parkeren versoepeld moet worden. Het invoeren van een systeem waarbij de overtreder eerst een 
waarschuwing krijgt voordat hij beboet wordt, voorkomt een hoop ergernis en frustratie bij onze inwoners en 
onze toeristen! 
  

• Aanpak kruispunt Stationsweg – Absdaalseweg – Van der Maelstedeweg 
Het kruispunt Stationsweg - Stationsplein -  van der Maelstedeweg is met name in het weekend een enorm druk 
knooppunt. Om de veiligheid en de toegankelijkheid van de binnenstad te bevorderen, is het belangrijk dat het 
kruispunt zo spoedig mogelijk heringericht wordt. Belanghebbenden en omwonenden moeten de ruimte krijgen 
om mee te denken over de definitieve planvorming.  
  

• Randweg Vogelwaarde: weg met het vrachtverkeer door Rapenburg 
Trillende ramen, scheuren in muren, slapeloze nachten en gevaarlijke situaties op de weg; Vogelwaarde 
ondervindt al decennia lang veel overlast van doorgaand (vracht)verkeer, met name door Rapenburg. Na 
jarenlang discussiëren gaat het er nu eindelijk van komen; een randweg voor vrachtverkeer en 
landbouwvoertuigen ten oosten van het dorp. We vinden het belangrijk dat omwonenden en de dorpsraad 
nauw betrokken blijven bij de definitieve planvorming. Na realisatie van deze weg, moeten ook Rapenburg, de 
Bossestraat en Schoolstraat opnieuw ingericht worden tot veiligere en prettigere straten. 
  

• Parallelweg langs provinciale weg Terhole - Terneuzen 
Met de aanleg van de rotonde en de parallelweg tussen Hulst en Absdale is de afgelopen periode het laatste 
ontbrekende deel in het traject tussen Hulst en de Tractaatweg (N258) verkeersveilig gemaakt. Nu is het wat ons 
betreft tijd voor de provinciale weg (N290) tussen Terhole en Vogelwaarde! Wij gaan er bij Provinciale Staten op 
aandringen dat ook die drukke route tussen Hulst en Terneuzen verkeersveilig moet worden gemaakt. 
Landbouwverkeer moet er een eigen parallelweg krijgen, zodat het doorgaande verkeer vlot en veilig over de 
weg kan. Omdat ook tussen Zaamslag en Terneuzen nog een stuk parallelweg ontbreekt, moeten we samen met 
de gemeente Terneuzen dit project hoog op de provinciale agenda zien te krijgen! 

  
• Voertuigen en fietsers gescheiden 

Het gebeurt helaas nog maar al te vaak dat fietsers het slachtoffer worden van een ongeval. Bij wegenprojecten 
pleiten wij – ook in overleg met andere overheden – voor de realisatie van vrijliggende fietspaden ter 
bevordering van de veiligheid. 

 
• Carpoolen: goed voor het milieu, gezellig én goed voor de portemonnee 

Steeds meer carpoolers maken gebruik van de parking bij de rotonde aan de grens in Kapellebrug. Om het de 
carpoolers wat aangenamer te maken, plaatsen we daar een fietsenstalling en een ruimte om droog te kunnen 
wachten. Daarnaast gaan we onderzoeken of er ook behoefte is aan carpoolparkings op andere plaatsen in onze 
gemeente, zoals bij Terhole, Absdale, of Nieuw-Namen. 
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• Goed verlichte straten 
ABGH vindt het erg belangrijk dat u zich veilig voelt op straat. Openbare verlichting in de straten van onze 
kernen en op verbindingswegen zorgt daarvoor. Het zorgt voor minder criminaliteit en betere 
verkeersveiligheid. Wij vinden dan ook dat de verlichting ’s nachts aan moet blijven. De extra kosten kunnen 
gecompenseerd worden door het toepassen van slimme en duurzame LED verlichting.  
  

• Meer groen, minder steen 
In met name de oudere straten in onze gemeente, staan huizen vaak dicht op de straat. Dit zorgt voor een 
versteende uitstraling. Dat ziet er niet alleen minder fraai uit, het zorgt ook voor wateroverlast omdat 
regenwater nauwelijks de bodem in kan zakken. Om de kwaliteit van de openbare ruimten te verbeteren en het 
riool te ontlasten, helpen we bewoners die een zogenaamde ‘geveltuin’ willen realiseren, door een aantal 
stoeptegels voor ze te verwijderen. 
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4. Economische zaken 
 

GROTE PROJECTEN 
 

• Stap voor stap 
ABGH blijft zeer kritisch kijken naar de mogelijke financiële risico's voor onze gemeente bij grote projecten. Onze 
insteek is: eerst lopende projecten realiseren en afronden voordat nieuwe projecten worden opgestart! 

  
• Plan Perkpolder 
o Plan Perkpolder moet voor een belangrijke economische impuls in de regio zorgen. De gemeente is sinds kort 

de enige aandeelhouder van dit project. ABGH wil de schouders onder het project zetten, zonder financieel 
risico voor de gemeente én voor de burger! Open en eerlijke communicatie over het project vinden wij erg 
belangrijk. 

o Inwoners en ondernemers in de directe omgeving van Perkpolder moeten op alle mogelijke manieren gesteund 
worden om het project ook voor hen tot een succes te maken. We denken daarbij aan aanpassingen aan de 
infrastructuur, logische en acceptabele omleidingswegen en nieuwe economische dragers. 

o Nieuwe (en bestaande) ondernemers die mee willen liften op het succes van deze economische impuls, 
bijvoorbeeld de ondernemers in Kloosterzande, moeten we als gemeente zoveel mogelijk faciliteren. 
Ondernemers brengen immers bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio en zorgen ervoor dat onze 
gemeente leefbaar blijft. 

o Wij zijn van mening dat de gemeente de zorgen van inwoners over de ophoging van de Westelijke Perkpolder 
weg moet nemen. Dat moet door open en eerlijk te communiceren én door het deelproject straks streng te 
controleren. Voor die controle dient de gemeenteraad strikte regels vast te stellen. 

  
ECONOMISCHE STRUCTUUR & WERKGELEGENHEID 

 
• Aantrekken nieuwe bedrijven 

We vinden het belangrijk dat er voortdurend inspanningen geleverd worden om nieuwe bedrijven naar Hulst te 
halen. ABGH ondersteunt elk initiatief dat kan leiden tot meer economische activiteit. Het zorgt voor 
werkgelegenheid en daarmee blijft de leefbaarheid en vitaliteit van de gemeente Hulst behouden. Voldoende 
werkgelegenheid is daarnaast een belangrijke voorwaarde om jonge mensen van buitenaf aan te trekken. Met 
de herziening van het bestemmingsplan 'bedrijventerrein Hogeweg V' wordt voor de gemeente Hulst een 
belangrijke economische impuls mogelijk gemaakt. Wij willen als ABGH geen zware industrie in onze gemeente. 
Als gemeente moeten we ons vooral richten op het aantrekken van ondersteunende, dienstverlenende en 
hightech bedrijven. 
  

• Beperk bureaucratie en regelgeving 
Ondernemers moeten hun tijd vooral besteden aan dat waar ze goed in zijn; ondernemen. Wij willen dat er 
meer ambtelijke uren vrij worden gemaakt voor economie en dat er één goed loket komt voor bedrijven, met zo 
min mogelijk bureaucratie en waar ondersteuning van de aanvragers leidend is. Regelgeving en lasten voor 
bedrijven moeten zoveel mogelijk beperkt worden. 

  
• Breed gedragen beleid  

Onlangs is de 'Retailstructuurvisie Hulst' vastgesteld. Deze visie is – mede op initiatief van onze partij – door 
middel van een open planproces tot stand gekomen. Met input van partijen ─ ondernemers uit onze gemeente 
─ die er verstand van hebben. Met een soortgelijk, breed participatieproces voor ondernemers, burgers, 
instanties en vele anderen, willen we in 2018 ook het huidige economische beleidsplan voor de gemeente Hulst 
actualiseren. 
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• Boost voor de binnenstad 
Hulst heeft een centrumfunctie in onze regio. Inwoners én toeristen moeten er fijn, ontspannen en veilig kunnen 
winkelen en verblijven. Een gevarieerd winkelaanbod hoort daar natuurlijk bij. De leegstand in de binnenstad 
van Hulst baart ons echter zorgen. Om het centrum van Hulst een boost te geven, wil ABGH werken aan de 
volgende zaken: 

o Met de vastgoedeigenaren moet op korte termijn een aanvalsplan worden uitgewerkt om verdere leegstand te 
voorkomen. 

o ABGH vindt dat de focus moet liggen op het voorkomen van leegstand. Daarnaast moet de kwaliteit van het 
winkelaanbod naar een zo hoog mogelijk niveau worden gebracht. 

o ABGH ziet een City Outlet, met outletwinkels van bekende merken, als een goed plan om de leegstand tegen te 
gaan en de binnenstad levendiger te maken. 

o Winkelen in de binnenstad moet nóg aantrekkelijker en gezelliger gemaakt worden. Daarbij is de historische 
uitstraling van de winkelpanden van groot belang. Ook nieuwbouw moet historie uitademen. 

o Het wonen boven winkels en in leegstaande winkelpanden moet gestimuleerd en gefaciliteerd worden als daar 
behoefte aan is. Door de aanwezigheid van meer mensen in de binnenstad wordt deze levendiger gemaakt en 
daardoor aantrekkelijker voor het (winkel)toerisme. 

o In de 'Retailstructuurvisie Hulst' ligt de focus voor detailhandel op drie gebieden, namelijk het Centrum, 
Stationsplein en Morres. Nieuwe, grootschalige detailhandel buiten deze drie gebieden is voor ons onwenselijk. 

o In de binnenstad dient de horeca niet met onnodige regelgeving geconfronteerd te worden. Het 
(winkel)toerisme dient te worden ondersteund en gepromoot. 

o ABGH staat achter een ruime openstelling van de winkels op zondag! 
  

• Supermarkt in de binnenstad 
ABGH maakt zich sterk voor de terugkeer van een supermarkt in de binnenstad. In de 'Retailstructuurvisie Hulst' 
is ruimte hiervoor. 

 
• Regionale trekpleisters 

De bestaande supermarkten in Hulst, met name rondom het Stationsplein, behoren tot de top in de regio. Ze 
hebben een enorme aantrekkingskracht en zorgen voor een flinke bezoekersstroom naar Hulst. Dit moet zo 
blijven. Ook Morres draagt in belangrijke mate bij aan het imago van Hulst als winkelstad en zorgt voor 
bekendheid van Hulst buiten de regio. We moeten deze woonwinkel koesteren.  
  

• In stand houden voorzieningsniveau kernen 
De bestaande voorzieningen in de andere kernen in onze gemeente moeten zoveel mogelijk in stand gehouden 
worden. We moeten er al het mogelijke aan doen om bedrijven zoals kleine buurtsupers, slagers, bakkers of 
andere middenstanders open te houden. Het is belangrijk voor de leefbaarheid in een dorp. Nieuwe initiatieven 
moeten goed worden gefaciliteerd.  
  

• Opknappen haven Walsoorden 
De haven van Walsoorden heeft een belangrijke functie voor Kloosterzande en omgeving. In de nabijheid liggen 
diverse bedrijven die veel werkgelegenheid bieden aan onze inwoners. ABGH wenst de haven van Walsoorden, 
in overleg met gebruikers en omwonenden, een dusdanige facelift te geven dat de werkgelegenheid voor de 
bedrijven die er gebruik van maken wordt gewaarborgd.  
  

• Aandacht voor Antwerpen 
Hulst heeft een wereldhaven in de achtertuin liggen. De Antwerpse haven is een belangrijke factor in de 
economische structuur van onze gemeente. Veel inwoners van onze gemeente werken op de Linkeroever en 
bedrijven op onze bedrijventerreinen hebben veel klanten in de Antwerpse haven. Wij vinden dan ook dat er 
voldoende aandacht moet zijn voor de economische relatie tussen Hulst en de haven van Antwerpen. 
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5. Wonen 
 

• Nieuwbouwprojecten in alle kernen 
Wij vinden het belangrijk dat inwoners daar kunnen wonen waar ze dat zelf prettig vinden. Dichtbij familie of 
vrienden, in een kern waar ze zich thuis voelen. Daarom willen we dat er in iedere kern ruimte is voor nieuwe 
woningbouwprojecten. We moeten ruimte creëren voor jonge mensen, maar ook voor ouderen die op hun oude 
dag in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen. De woningbouw moet voldoen aan de behoeften van de 
woonconsument. Het is echter wel zaak om de markt niet te overvoeren met nieuwe plannen. 
 

• Woningbouw op bedrijfslocaties binnen de bebouwde kom 
In een aantal van onze dorpen liggen bedrijven middenin de dorpskern. Als deze bedrijven stoppen, of de wens 
hebben om te verplaatsen naar een bedrijventerrein, dan zijn dit voor de hand liggende locaties voor nieuwe 
woningbouwprojecten of om de ruimtelijke inrichting een kwaliteitsimpuls te geven.  
  

• Vernieuwing tegen verkrotting 
Een deel van onze woningvoorraad is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Als deze 
woningen leeg komen te staan, dreigt verkrotting. Het zorgt voor een minder fraai aanzien van een wijk en soms 
zelfs voor gevaarlijke situaties. Vernieuwing van deze woningen is gewenst. Wij willen ons hard maken voor 
nieuwbouwprojecten waarbij verouderde woningen vervangen worden. Voor een gesloopte woning mag altijd 
een nieuwe woning terug komen, hetzij op dezelfde, of op een andere locatie.  
  

• Pilot: levensbestendig en energieneutraal maken particuliere woningen 
Mensen worden steeds ouder en moeten/willen dan ook steeds langer thuis wonen. Helaas zijn niet alle huizen 
daarop berekend. Wij willen graag dat onze gemeente deelneemt aan een internationale pilot, waarbij subsidies 
beschikbaar worden gesteld aan particulieren om woningen levensloopbestendig en energieneutraal te maken. 
Zodat iedereen kan blijven wonen waar hij wil. De pilot willen we starten in Vogelwaarde, waar de afgelopen 
jaren weinig ruimte is geweest voor nieuwbouw.  
  

• Aanpak verloedering  
Verkrotte woningen en slecht onderhouden tuinen hebben een negatieve invloed op een hele straat en zorgen 
voor ergernis en overlast bij omwonenden. Het is een bron voor burenruzies, die weer voor stress en 
gezondheidsproblemen zorgen. Daarom moeten eigenaren van verkrotte panden en verloederde tuinen 
gewezen worden op de situatie. Eerst door middel van een ‘zachte aanpak’, als dat niet helpt volgt een hardere 
aanpak.  
  

• Dorpshart Kloosterzande 
Op het Hof te Zandeplein in Kloosterzande moeten de aanwezige bedrijven gesloopt worden, zodat een nieuw 
dorpshart gecreëerd kan worden. Een ontmoetingsplaats voor jong en oud, die een kwaliteitsimpuls geeft aan 
het dorp.  
  

• Hulst promoten als woongemeente 
Tegen de voorspellingen in, is de bevolking van de gemeente Hulst de afgelopen jaren toegenomen. Dit komt 
voor een belangrijk deel doordat veel Belgen naar onze gemeente verhuizen. De verwachting is dat de 
werkgelegenheid in de grensstreek de komende jaren sterk stijgt, onder andere door de havenfusie tussen 
Zeeland Seaports en Gent. We blijven de regio dan ook promoten als woongemeente. Meer inwoners zorgen 
immers dat voorzieningen in onze gemeente langer in stand kunnen worden gehouden en leegstand wordt 
voorkomen. Daarnaast brengt het automatisch nieuwe werkgelegenheid met zich mee. 
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• Ouderen zolang mogelijk binnen eigen kern 
Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen kern. Dichtbij hun sociale 
netwerk. Dat kan door aanpassing van de eigen woning, of door nieuwbouw van (zorg)woningen. Bij nieuwbouw 
en renovatie van woningen dienen zoveel mogelijk levensloopbestendige aanpassingen plaats te vinden.  
  

• Woonzorgcentrum Antonius breed gezondheidscentrum 
Woonzorgcentrum Antonius in Kloosterzande wordt momenteel grondig gerenoveerd. ABGH wil graag dat de 
locatie nog verder uitgebreid wordt tot een gezondheidscentrum, waar zoveel mogelijk voorzieningen aanwezig 
zijn. Ook de oudere partner moet mee kunnen verhuizen. 
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6. Sport 

 
  

• Sport voor iedereen! 
Iedereen moet kunnen sporten. Ook kinderen uit gezinnen die het wat minder hebben en geen 
sportabonnement kunnen betalen. De bestaande regelingen van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 
moeten dan ook gehandhaafd blijven. 
  

• Sportdorpen 
Sport draagt bij aan een gezonde en positieve levensinstelling. Daarom willen we alle inwoners ─ van jong tot 
oud – op een laagdrempelige manier kennis laten maken met sport. De 'Sportdorpen Clinge en Kloosterzande' 
zijn een voorbeeld van de verankering van dit beleid. Uitbreiding van dit soort initiatieven is gewenst.  
  

• Extra activiteiten bij verenigingen 
We vinden dat alle inwoners hun favoriete sport moeten kunnen beoefenen in de buurt. Door middel van het 
project 'Breedtesport' stimuleren we verenigingen om ook andere sportactiviteiten te organiseren en andere 
doelgroepen in de vereniging op te nemen. Het project moet de komende jaren geïntegreerd worden binnen de 
bestaande verenigingen en onderwijsinstellingen en ondersteund worden door vrijwilligers. Alle bestaande 
voorzieningen en accommodaties moeten ingezet kunnen worden. Verenigingen kunnen erdoor groeien, de 
leefbaarheid in kernen neemt erdoor toe en het stimuleert de gezondheid van onze inwoners. 

 
• Houd verenigingen in kleine dorpen in stand 

Verenigingen hebben een belangrijke sociale functie. Mensen komen er bij elkaar en het is ook nog eens 
gezond! Sportactiviteiten in kleine kernen moeten dan ook zoveel mogelijk in stand gehouden worden. 

 
• Geen drempels voor vrijwilligers 

Sportverenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers. Als gemeente moeten wij deze mensen koesteren, en niet 
door allerlei regelgevingen het animo bij deze mensen dusdanig wegnemen dat zij afhaken. 

  
• Verdere privatisering buitensportaccommodaties 

We hebben in onze gemeente veel buitensportaccommodaties, die vrij duur zijn om te onderhouden. 
Privatisering van buitensportaccommodaties moet verder worden bevorderd en worden gefaciliteerd, maar wel 
altijd in goed overleg met de verenigingen. 
  

• Behoud zwembad Kloosterzande 
Onze gemeente heeft één openluchtzwembad, in Kloosterzande. Het is een belangrijke voorziening in de zomer 
voor inwoners uit de hele gemeente en toeristen. Het openluchtzwembad in Kloosterzande moet dan ook 
behouden blijven. 
  

• Steun voor sportevenementen 
Grootschalige sportevenementen zorgen dat mensen kennis kunnen maken met sport, stimuleren inwoners om 
zelf te gaan sporten en zorgen voor levendigheid en promotie van onze gemeente. Wij faciliteren daarom 
evenementen als de Vestingcross, kermiskoersen, Marathon Zeeuws-Vlaanderen, Hulst by Light Run, 
Beachvoetvolley Vogelwaarde, en nog vele andere mooie sportevenementen. 
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7. Toerisme & Recreatie 
 

• Fietsen langs de zoute kant 
De gemeente Hulst heeft een kustlijn van zo’n 31 kilometer. De Westerscheldedijk is een prachtige plek om te 
recreëren. Het uitzicht op de voorbijvarende schepen en de prachtige flora en fauna heeft een grote 
aantrekkingskracht op wandelaars en fietsers. Fietsen langs de "zoute" kant van de zeedijk moet overal mogelijk 
zijn, vanaf Paal tot Terneuzen. Het ontbrekende deel verhard fietspad tussen Kruispolderhaven en Baalhoek 
moet worden verhard en het fietsverbod tussen Walsoorden en Kruispolderhaven moet komen te vervallen. 
Natuur en mensen kunnen heel goed samen gaan in dit unieke stukje van onze gemeente! 

 
• Meer recreatie en horeca aan de Westerschelde 

Onze gemeente heeft onlangs een aantal Westerscheldedorpen benoemd tot ‘ankerplaats’; dorpjes met een 
toeristische waarde waar recreanten even stil kunnen staan en kunnen genieten van laagdrempelige 
voorzieningen. De dorpen Emmadorp, Paal en Walsoorden worden op die manier toeristisch met elkaar 
verbonden. ABGH staat open voor meer recreatieve voorzieningen en horecamogelijkheden langs de 
Westerschelde door lokale ondernemers. Dit te allen tijde in overleg met inwoners van de desbetreffende 
dorpen. We mogen daarin niet worden belemmerd door provinciaal beleid, zoals een mogelijke uitbreiding van 
de kustvisie. 

 
• Behoud fietsvoetveer 

Het fietsvoetveer tussen Perkpolder en Hansweert heeft in de zomer een belangrijke recreatieve functie. 
Klanten van het veer kunnen genieten van een prachtige boottocht over de Westerschelde en het veer maakt 
het mogelijk om vanuit onze gemeente prachtige fietstochten te maken door Zuid-Beveland of bijvoorbeeld 
Goes per fiets te bezoeken. ABGH vindt het belangrijk dat het veer in stand wordt gehouden en een plekje krijgt 
in de gebiedsontwikkeling Perkpolder. 

 
• Schone strandjes 

De strandjes van Walsoorden, Perkpolder en Ossenisse zijn bij mooi weer erg in trek bij inwoners van onze 
gemeente. Wij vinden dat de stranden periodiek onderhouden en opgeschoond moeten worden. Stenen en 
schelpen moeten weggehaald worden, zodat inwoners in de zomer kunnen recreëren op een schoon en veilig 
strandje in de buurt, en niet perse een uur naar de Noordzeekust moeten rijden. 

  
• Uitbreiding verblijfsmogelijkheden 

Uitbreiding of vestiging van (nieuwe) campings en andere verblijfsaccommodaties faciliteren wij graag. Het 
stimuleren van toerisme zorgt voor inkomsten, extra voorzieningen en meer levendigheid in onze gemeente. In 
onze gemeente moet plaats zijn voor de vestiging van een nieuw hotel, waar zowel de toeristische als de 
zakelijke klant zich thuis voelt. Ook andere, bestaande ondernemers in het buitengebied moeten via nieuwe 
economische dragers alle medewerking krijgen, want ook zij versterken het toerisme. In de toekomst zal het 
toerisme een nog belangrijkere rol gaan spelen in hun bedrijfsvoering. 
  

• Wandelaars en fietsers moeten aan hun trekken komen 
Goed onderhoud van wandel- en fietspaden is noodzakelijk. Het is een belangrijke randvoorwaarde om 
inwoners en toeristen te laten bewegen en geeft een wezenlijke bijdrage aan de toeristische impuls van Hulst. 
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8. Cultuur 
 

• Behoud oude cultuur en stimuleer nieuwe activiteiten! 
Oude culturele waarden en objecten moeten beschermd worden, nieuwe culturele activiteiten moeten worden 
gepromoot. Cultuur is immers een gegeven van vroeger en nu! Culturele en toeristische instellingen moeten 
goed samenwerken en elkaar versterken. Hiermee creëer je een breder draagvlak tot bezoek en behoud van de 
voorzieningen en attracties.  
  
 

• Meer ruimte voor het Streekmuseum 
De vestingstad Hulst heeft een rijk verleden. Veel tastbare herinneringen zijn bewaard gebleven en te zien in het 
Streekmuseum. Het museum groeit echter uit haar jasje. Andere (ruimere) huisvesting moet ervoor zorgen dat 
het museum een uitgebreidere collectie kan herbergen en daardoor meer bezoekers kan trekken. Dit past 
uitstekend bij de oudheidkundige functie van Hulst. 
  

• Koester en behoud het cultureel erfgoed 
Onze gemeente heeft een rijk cultureel erfgoed. Het zegt iets over hoe onze samenleving, dorpen en de stad 
Hulst zijn gevormd en is belangrijk voor het toerisme. Wij vinden dat ons cultureel erfgoed moet worden 
gekoesterd en behouden moet blijven. Van steengroeve tot vestingwerken, van kerken tot molens en van 
museum tot streektaal. Er moet aandacht voor zijn en blijven in het onderwijs en in het toerisme. 

  
• Herbestemming kerkgebouwen 

Beeldbepalende kerkgebouwen mogen niet gesloopt worden. Ze bepalen het aanzien van onze kernen en zijn 
vaak van grote cultuurhistorische waarde. De gemeente moet haar medewerking verlenen aan de 
herbestemming van kerkgebouwen, wanneer de kerkfunctie komt te vervallen.  
  

• Welstand  
Welstandstoezicht moet beperkt worden tot het beschermde stadsgebied in Hulst en de omgeving van 
beeldbepalende- en monumentale panden. Hulst moet zich meer onderscheiden met het beschermd 
stadsgezicht en zich meer richten op historiserende nieuwbouw. Dit versterkt het beeld van een vestingstad, 
maakt de binnenstad aantrekkelijker en biedt extra mogelijkheden voor het aantrekken van toerisme. 

 
• Ondersteuning culturele activiteiten 

Ook cultuur draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers. Evenementen zoals Vestrock, kunstroutes en de 
carnavalsfeesten in de verschillende kernen, maar ook stichtingen en verenigingen die zich bezig houden met 
cultuur, moeten waar mogelijk worden gefaciliteerd vanuit de gemeente. 
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9. Onderwijs 
 

• Samenwerking 
De samenwerking tussen gemeente, onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en Jeugdzorg moet 
geïntensiveerd worden om behoud van bestaande faciliteiten voor onderwijs en zorg binnen de eigen gemeente 
te handhaven. Door de daling van het aantal schoolgaande kinderen ontstaat er een overschot aan gebouwen. 
De schoolbesturen moeten tot een geïntegreerd beleid komen, om zo effectief mogelijk om te gaan met de 
schoolgebouwen. 

  
• Houd de basisscholen in stand 

Een basisschool is belangrijk voor de leefbaarheid in een dorp. Kinderen kunnen te voet of op de fiets naar 
school. Vriendjes wonen in de buurt. En ouders komen op het schoolplein met elkaar in contact. Daarnaast is 
een school een belangrijke voorwaarde voor jonge gezinnen die zich in een dorp willen vestigen. Wij vinden dan 
ook dat de basisscholen in onze dorpen zo lang als mogelijk open gehouden moeten worden. Schaalvergroting is 
noodzakelijk om behoud van faciliteiten binnen de eigen gemeentelijke grenzen te behouden. Maar 
schaalvergroting mag de leefbaarheid van de kleine kernen niet bedreigen. Hierin moet een goede balans 
worden gezocht. De kwaliteit van het onderwijs moet daarbij maatgevend zijn. De realisatie van de nieuwe 
accommodatie in Sint Jansteen is hiervan een voorbeeld. In elke kern is maatwerk noodzakelijk. 
  

• Gratis kinderopvang 
Steeds meer kinderen uit de grensstreek gaan naar school in België. Kinderen mogen daar eerder naar school en 
daardoor is het goedkoper. Die 'weglek' richting België zorgt dat onze eigen basisscholen moeten sluiten en zelfs 
het middelbaar onderwijs in Hulst onder druk is komen te staan. Daarnaast moeten werkende ouders verder 
reizen om hun kind naar school of de opvang te brengen. Wij vinden dat de kosten van kinderopvang en het 
onderwijssysteem in lijn moeten worden gebracht met de situatie over de grens, zodat inwoners kiezen voor 
opvang en onderwijs in hun eigen dorp of stad. Wij zetten ons daarom in voor gratis kinderopvang. 
  

• Middelbare school in Hulst is een must! 
Het Reynaertcollege in Hulst behoort al jaren tot de beste middelbare scholen in Nederland. Ze bieden 
kwalitatief goed onderwijs en de reisafstand naar de school is voor inwoners uit onze gemeente acceptabel. 
Toch is het voortbestaan van de school door een terugloop in het aantal leerlingen in gevaar. Wij vinden het 
belangrijk dat onze jongeren hun basis voor de toekomst op een middelbare school in de eigen omgeving 
kunnen leggen. ABGH zal er alles aan doen om het Reynaertcollege als middelbare school in Hulst te behouden. 
Wij pleiten voor een plan van aanpak om de instroom van leerlingen te vergroten. Jongeren moeten niet een uur 
reizen voor kwalitatief goed onderwijs. Dat gaat ten koste van de schoolprestaties! 
  

• Passend onderwijs mogelijk maken 
Kinderen hebben recht op onderwijs dat past bij hun niveau en sociale omstandigheden. De invoering van dat 
passend onderwijs vergt een intensieve samenwerking tussen onderwijsinstellingen, kinderopvang en jeugdzorg. 
De gemeente moet hiervoor een sturend en faciliterend beleid opzetten in nauw overleg met de 
onderwijsinstellingen. Het bestaande schoolvervoer moet de kinderen zo dicht mogelijk bij huis in hun 
behoeften bedienen. 

 
• Baan- en woongarantie voor terugkerende studenten 

Jongeren trekken vaak de provincie uit om te gaan studeren. Helaas komen velen van hen niet meer terug. Ze 
vinden een baan elders in het land of blijven hangen in de ‘grote stad’. Het zorgt ervoor dat onze regio vergrijst 
en er minder jonge gezinnen in onze regio overblijven. De bedrijven in onze regio schreeuwen om 
hoogopgeleiden. Als er niet voldoende personeel is, trekken de bedrijven weg, wordt het lastiger om nieuwe 
bedrijven aan te trekken en stijgt de werkloosheid. Het moet dan ook aantrekkelijker worden voor studenten 
om na hun studie terug te keren naar Zeeuws-Vlaanderen. Er moet, in samenwerking met het bedrijfsleven, een 
actieplan met baan- en woongarantie komen om ontgroening (wegtrekken van jongeren) tegen te gaan. Onze 
jeugd heeft immers de toekomst! 
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10.  Zorg & Welzijn 
 
Algemeen Belang Groot Hulst is een partij die er voor iedereen wil zijn: voor jong en oud, voor gezonde en minder 
gezonde mensen, voor arm en rijk. We realiseren ons wel dat bepaalde groepen wat meer aandacht nodig 
hebben, bijvoorbeeld de ouderen en gezinnen. 
  

ZORG 
  

• Goede samenwerking is van levensbelang 
De afgelopen jaren is fors bezuinigd op de zorg en dat voelen we nu nog steeds. Er zijn steeds minder plaatsen in 
het verzorgingstehuis, waardoor ouderen soms ver buiten hun vertrouwde omgeving opgenomen worden. En de 
toelatingseisen worden steeds zwaarder! Dit maakt met name de ouderen erg onzeker. Ook de vraag naar 
handen aan het bed wordt groter. Door de arbeidsomstandigheden zijn er steeds minder jongeren die nog in de 
verpleeg- en ouderenzorg willen werken. Het wordt een hele uitdaging voor de instellingen en de gemeente om 
dit tij te keren. ABGH vindt een goede samenwerking en overleg met zorgaanbieders van levensbelang. 
  

• Ruimte voor sociaal component 
De regels binnen de zorg moeten worden vereenvoudigd. Minder verslaglegging en meer bezig met de 
daadwerkelijke zorg. Kortom: meer uren voor de zorg zelf! De zorgbehoefte van de mens moet daarbij centraal 
staan, niet de regels. We moeten toe naar flexibelere zorgverlening, waar ruimte is voor een sociaal component. 
Een praatje is vaak net zo belangrijk als de geleverde zorg zelf.  
  

• Integrale benadering en zorgcirkels 
Bij inzet van zorg moet er sprake zijn van een integrale benadering. De ordening van de zorg moet gerealiseerd 
worden in zorgcirkels met zoveel mogelijk voorzieningen binnen die cirkel waar een beroep op kan worden 
gedaan. Op deze wijze kunnen verbindingen worden gelegd tussen het sociale- en zorgdomein. Dit voorkomt dat 
mensen die zorg nodig hebben bij allerlei verschillende instanties aan moeten kloppen en door de bomen het 
bos niet meer zien! Een hele belangrijke plaats moet worden ingeruimd voor de “wijkzuster”. 
  

• Kortere procedures 
Aanvraagprocedures voor voorzieningen en verstrekkingen moeten een zo kort mogelijke doorlooptijd hebben. 
Inwoners die zorg nodig hebben moeten niet onnodig lang wachten op een hulpmiddel omdat de procedures zo 
omslachtig zijn. Door de wijzigingen in de indicatiestelling komen mensen steeds meer in kwetsbare posities; zij 
moeten in geval van nood altijd een beroep kunnen doen op professionele ondersteuning. 
  

• Maatwerk 
Inzet van zorg en voorzieningen moet worden bepaald door professionals die op de hoogte zijn van de situaties. 
Uitgangspunt hierbij is het leveren van maatwerk. Door de inzet van nieuwe technieken, zoals domotica, kunnen 
de zorgkosten beperkt worden. 

 
• Minder administratieve lasten 

Overbodige administratieve lasten moeten worden voorkomen. We moeten onze middelen besteden aan de 
zorg en voorzieningen zelf, niet aan overbodige overheadkosten. 
  

• Hoge kwaliteit medewerkers 
Zorg moet geleverd worden door professionele, kwalitatief goede medewerkers. Bij de inzet van zorg mag geen 
verschraling optreden door inzet van niet gekwalificeerde (goedkopere) krachten; de signalerende functie en de 
vertrouwde hulp moeten blijven. 
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• Zorgwoningen 
ABGH maakt zich hard voor de realisatie van (meer) zorgwoningen in de grotere kernen: Vogelwaarde, Clinge, 
Kloosterzande, Sint Jansteen en in de binnenstad van Hulst. Zo kunnen ouderen blijven wonen in hun eigen 
regio! De Blaauwe Hoeve en Antonius blijven het centrale punt waar met name de zwaardere zorg en de 
hoogwaardige voorzieningen aanwezig moeten zijn. Bij scheiden van wonen en zorg moet de gemeente de 
regierol vervullen voor de huisvesting. Ook de woningbouwcorporaties spelen hierbij een grote rol. 

  
• Polikliniek ZorgSaam in Hulst moet gehandhaafd blijven 

De huidige functies van het ziekenhuis in Terneuzen moeten minimaal gehandhaafd blijven, zodat inwoners 
binnen een redelijke tijd in een volwaardig ziekenhuis kunnen komen. Onze inwoners moeten daarnaast een 
beroep kunnen blijven doen op de bijzondere geneeskundige hulp in de academische ziekenhuizen in België. De 
polikliniek van ZorgSaam in Hulst moet gehandhaafd blijven. Inwoners die niet over eigen vervoer beschikken, 
kunnen daardoor in hun eigen omgeving bij een arts terecht. Clustering van zorg in de gemeente Hulst wordt 
gestimuleerd en gefaciliteerd. De werkgelegenheid is hierbij heel belangrijk voor ons gebied. Medische en 
sociale centra moeten bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. De halte moet op een zo kort mogelijke 
afstand van de centra liggen. 
  

• Investeren in vrijwilligers 
Investeren (opleiding en training) in vrijwilligers en mantelzorgers blijft noodzakelijk! Vrijwilligerswerk wordt in 
de toekomst steeds belangrijker, omdat we meer ouderen krijgen, maar het voorzieningenniveau helaas toch 
nog daalt. We moeten er alles aan doen om ook jongere mensen warm te maken voor 
vrijwilligerswerk. Ouderenbonden, ouderenadviseurs en burgeradviseurs hebben een belangrijke signalerende 
taak; de gemeente zorgt dat er voldoende begeleiding, ondersteuning en opleiding is voor deze vrijwilligers. 
  

• Geld voor WMO besteden aan échte zorg. 
Geld voor de WMO moet daadwerkelijk worden besteed aan de zorg, zonder dat er te grote reserves ontstaan. 
Immers dit geld is voor de zorg aan onze inwoners bedoeld en mag niet in een spaarpot worden opgepot of 
worden uitgegeven aan andere zaken dan de daadwerkelijke zorg! 
  

WELZIJN 
  

• Stichting Hulst voor Elkaar 
Stichting Hulst voor Elkaar is de centrale wegwijzer voor iedereen in de gemeente die advies of ondersteuning 
nodig heeft op het gebied van zorg en welzijn. 
Hulst voor Elkaar brengt de gemeente Hulst letterlijk in beweging door middel van sport en bewegingsprojecten 
voor jong en oud. Zij organiseren projecten die het welzijn in de samenleving bevorderen en zijn een belangrijke 
schakel voor het vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages en mantelzorg. Zij brengen mensen en stichtingen bij 
elkaar en zijn een verbindende factor op het gebied van buurtwerk. Daarnaast is Hulst voor Elkaar adviserend en 
ondersteunend op het gebied van zorg en dienstverlening zoals maatschappelijk werk, jongerenwerk en andere 
vormen van hulpverlening. Het is belangrijk dat dit de komende jaren verder wordt uitgebouwd en dat de 
Stichting Hulst voor Elkaar een begrip wordt in onze samenleving. Zodat inwoners op een laagdrempelige manier 
van deze diensten gebruik kunnen maken. 

 
• Basisvoorzieningen zo lokaal mogelijk 

Per kern of wijk moeten er basisvoorzieningen zijn waar ouderen een beroep op kunnen 
doen, bijvoorbeeld wijkverpleging, huisartsenzorg (aan huis), huishoudelijke hulp, bewegingsactiviteiten, hulp bij 
administratie, mantelzorg en sociale activiteiten. Dagbestedingsactiviteiten voor ouderen moeten lokaal worden 
georganiseerd.  
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• Overal toegang voor mindervaliden 
De gemeenschapscentra en andere huisvestingsvoorzieningen moeten optimaal ingezet kunnen worden voor de 
activiteiten van alle inwoners. Er mogen geen (financiële) drempels zijn voor deelname aan activiteiten. ABGH 
wil dat alle gemeenschapshuizen en openbare gebouwen toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel, met een 
rollator en andere vormen van hulpmiddelen voor mindervaliden. Straten moeten voorzien zijn van goede 
oversteekplaatsen met op- en afritten. 
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11.  Werk & Inkomen 
 

• Laagdrempelige armoedevoorzieningen 
Ook onze gemeente heeft honderden inwoners die het financieel moeilijk hebben en kent gezinnen waar 
kinderen in armoede opgroeien. Wij willen deze gezinnen ondersteunen door laagdrempelige 
armoedevoorzieningen te behouden. Mensen die een uitkering ontvangen moeten zo goed mogelijk worden 
begeleid naar regulier werk en er moet goede voorlichting zijn over regelingen zoals bijzondere bijstand en de 
collectieve verzekering bij CZ.  
  

• Integrale schuldhulpverlening 
Schuldhulpverlening moet integraal aangepakt worden. Situaties die dreigen te escaleren moeten tijdig 
gesignaleerd worden, voordat iemand echt financieel aan de grond komt te zitten. We moeten daarbij vooral 
ook inzetten op preventie, bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen om mensen te leren omgaan met 
geld. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor Hulst voor Elkaar.  
  

• Controle op uitkeringsfraude 
Er moet intensieve controle van uitkeringen en voorzieningen plaatsvinden; bij niet naleving van de 
voorschriften volgen boetes of maatregelen. 

 
• 'Meedoenbijdrage' 

Middelen moeten worden vrijgemaakt voor de participatie van kinderen en gezinnen die het nodig hebben. Het 
verlenen van een ‘meedoenbijdrage’ is heel belangrijk om mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving.  
  

• Werken naar vermogen 
Een betaalde baan is heel belangrijk om mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving. In het kader van de 
'Participatiewet' zorgt de gemeente dat mensen die een bijstandsuitkering hebben en/of gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt zijn, aan de slag gaan. Het liefst in een 'gewone' baan en anders in een beschermde 
omgeving. ABGH vindt het belangrijk dat het werk in ieder geval aansluit op de capaciteiten van de betrokkene. 

 
• Vijftigplussers aan het werk 

Het realiseren van werk voor vijftigplussers moet worden gestimuleerd. 
  

• Duidelijkheid over Dethon 
Dethon heeft een belangrijke functie bij het aanbieden van re-integratie- en werkleertrajecten in Zeeuws-
Vlaanderen. Mensen die net niet meekunnen in het normale arbeidsproces hebben ook recht op een goede, 
veilige werkplek. We moeten de belangrijke functie van Dethon blijven onderkennen en zorgen dat de toekomst 
van deze instelling gewaarborgd blijft. Dethon moet, onder druk van landelijke wetgeving, veranderen en 
inkrimpen. Hiertoe is een nieuw toekomstplan opgesteld. In het verlengde van een door ABGH ingediende 
motie, in de gemeenteraad van december 2017, moet voor de verkiezingen in 2018 hierover duidelijkheid 
komen. Uitstel van het toekomstplan kost heel veel geld. 
ABGH hecht eraan dat de werknemers van Dethon niet langer in onzekerheid worden gehouden over hun 
toekomst. 
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12.  Landbouw 
 

• Passende regelgeving voor landbouwers 
De landbouw is een belangrijke economische pijler in ons buitengebied. Gemeentelijke regelgeving moet zorgen 
voor een goed ondernemersklimaat. Regelgeving moet goed afgestemd worden met de overkoepelende 
organisaties, maar ook met de individuele (agrarische) ondernemers.  
  

• Veilig de polder in 
De verkeersveiligheid in onze polders is een aandachtspunt. Er gebeuren nog teveel ongevallen in onze polders, 
waar fietsers en landbouwverkeer samenkomen. Er moet een goede geleiding van het agrarisch verkeer in en 
om onze kernen komen. Waar nodig moet overwogen worden om parallelwegen en gescheiden fietspaden aan 
te leggen, om de verkeersveiligheid te verbeteren.  
  

• Uitbreiding activiteiten mogelijk maken 
Nieuwe ontwikkelingen in de landbouw moeten ondersteund worden, net als verruiming van de 
bestemmingsplannen voor agrariërs. Er moet ruimte zijn voor zowel schaalvergroting, als specialisatie. Als 
agrariërs met unieke kwaliteits- en streekproducten samen optrekken in hun marketing, kunnen we Hulst als 
landbouwgemeente op de kaart zetten en een specifieke groep toeristen aantrekken.  
  

• Landbouw en natuur gaan samen 
De agrarische sector en natuur gaan hand in hand met elkaar. Regelgeving mag geen belemmering vormen. Bij 
nieuwe economische dragers in het buitengebied moet de gemeente ruim meedenken met de initiatiefnemers.  
  

• Snel internet in de polder!  
Breedband internet in het buitengebied is voor nieuwe economische dragers en de agrarische sector van 
cruciaal belang. Technologie wint steeds meer terrein in de sector. Met precisielandbouw is het mogelijk om per 
plant de waterafgifte te regelen, gewasbescherming in te zetten en de groei in de gaten te houden. Als 
gemeente moeten we voor randvoorwaarden zorgen die deze technologische innovaties mogelijk maken. In 
2017 hebben wij als ABGH hiervoor een eerste aanzet gegeven. Er is nu eindelijk een subsidie beschikbaar voor 
ondernemers en particulieren in het buitengebied. Wij streven ernaar om in de komende periode het hele 
buitengebied van breedbandinternet te voorzien. 
  

• Promoot landbouwtoerisme 
Om de agrarische sector in onze gemeente te promoten, wordt jaarlijks een landbouw- of oogstweekend 
georganiseerd. Bedrijven kunnen daar zichzelf en hun producten presenteren aan bezoekers, afnemers, 
leveranciers of andere bedrijven. In de binnenstad van Hulst willen we daarnaast uitingen plaatsen die het 
buitengebied van Hulst onder de aandacht brengen bij de toerist. Landbouwtoerisme kan op die manier een 
aanvullende bron van inkomsten worden voor agrariërs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



23 
 

13.  Milieu 
 

Een duurzame en energie-neutrale maatschappij is één van de grootste uitdagingen waar we de komende 
decennia voor staan. Ook de gemeente Hulst zal haar bijdrage hieraan moeten leveren. Sterker nog, als overheid 
hebben we zelfs een voorbeeldfunctie. 
  

• Nieuwe Energie? Graag! 
Het einde van het olie-, kolen- en gastijdperk nadert met rasse schreden. Kolencentrales sluiten, 
gasaansluitingen in nieuwbouwhuizen worden steeds minder vanzelfsprekend. ABGH is daar een voorstander 
van. Wij steunen elk initiatief op het gebied van 'Nieuwe Energie', mits het geen onoverkomelijke 
milieubezwaren, omgevingsbezwaren, kosten en gevaren voor de bevolking met zich mee brengt. 
  

• Energiebesparende maatregelen op gemeentelijke objecten 
Het installeren van zuinige, duurzame LED-verlichting in openbare gebouwen en straatverlichting moet 
voortvarend verder worden doorgevoerd. Daarnaast moeten we kritisch kijken of we energiebesparende 
maatregelen met een korte terugverdientijd kunnen uitvoeren aan onze gemeentelijke gebouwen. 
Energiebesparende maatregelen moeten we niet zien als uitgaven, maar als investering die uiteindelijk een 
kostenbesparing oplevert. 
  

• Stimuleren van duurzame maatregelen 
Wilt u als burger een kleine windturbine of zonnepanelen plaatsen? Dan moet u op de medewerking van de 
gemeente kunnen rekenen. ABGH wil collectieve initiatieven op dit gebied faciliteren. 

 
• Afval scheiden loont! 

Heldere communicatie over het nieuwe afvalbeleid is belangrijk. Het moet voor burgers duidelijk zijn waar ze 
terecht kunnen met afval, waarom en hoe we belasting heffen, wat ze zelf kunnen doen om een bijdrage te 
leveren aan het milieu, wat afval scheiden oplevert, etc. Verdere scheiding van afvalstoffen moet efficiënt 
worden bevorderd. 

  
• Bijdrage oud papier in stand houden 

Het oud papier in onze gemeente wordt al decennia lang opgehaald door verenigingen, ook na de invoering van 
de rolcontainer voor oud papier is dat zo gebleven. De vergoeding die de verenigingen krijgen voor het ophalen 
van het oud papier is voor veel verenigingen een belangrijke inkomstenbron. Wij vinden dan ook dat die 
vergoeding in stand moet worden gehouden. Samen met de verenigingen moet een plan opgesteld worden om 
het systeem zelfs nog verder uit te bouwen. 

  
• Voorkomen van afvaldumping 

We moeten er als gemeente voor zorgen dat inwoners hun afval makkelijk kwijt kunnen. Via de reguliere 
ophaalmomenten aan huis, maar ook op het milieupark. Het milieupark moet dusdanige openingstijden kennen, 
dat het afval niet in de buitengebieden wordt gedumpt. Hier gaan de kosten voor de baten uit. Er moet een 
controlesysteem komen om afvaldumping uit het buitenland te voorkomen. 
  

• Niet doorslaan in regelgeving 
Milieucontroles bij bedrijven mogen niet leiden tot een overvloed aan opgelegde, praktisch niet uit te voeren 
regels. Gemeenten en bedrijfsleven moeten via overleg tot pasklare oplossingen komen, waarbij zowel gekeken 
wordt naar voordelen voor het milieu als de bedrijfsvoering. Handhaven moet zich richten op overlast en 
excessen. 
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• Doorontwikkeling RUD 
Een aantal jaar geleden zijn de milieutaken van de Zeeuwse gemeenten overgeheveld naar de Regionale 
Uitvoeringsdienst (RUD). Het doel: efficiënter werken en daardoor kosten besparen. Wij zijn van mening dat de 
RUD nog efficiënter georganiseerd kan worden. De overheadkosten moeten verder beheerst worden, zonder dat 
de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang komt. 
  

• Een schoon, proper en gezond Hulst 
Wij maken ons hard voor een schone, propere gemeente Hulst. Waar mens en dier veilig en zonder ziekmakers 
kunnen wonen of verblijven. Zeker voor de komende generaties moeten we zorgen dat het milieu niet verder 
aangetast wordt. Wij zijn sterk gekant tegen eenzijdige maatregelen die het draagvlak voor het milieubeheer 
ondermijnen en daardoor achteraf meer schade zullen aanrichten dan ze goed doen. 

  
• Natuur en recreatie gaan hand in hand! 

Maatregelen om de natuurwaarden in bestaande natuurgebieden te verbeteren en deze gebieden beter 
toegankelijk te maken voor bewoner en toerist, faciliteren wij graag. Wandelen, fietsen of recreëren in de 
natuur heeft een positief effect op de gezondheid van onze inwoners. Bovendien trekt het ook toeristen aan. 
Natuur en recreatie gaan wat ons betreft hand in hand. 
  

• Meer groen in onze gemeente! 
In onze gemeente kan op veel locaties het landschap nog aantrekkelijker worden gemaakt. Denk aan het vullen 
van open gaten in bomenrijen met nieuwe aanplant, het plaatsen van een heg tussen een fietspad en de weg, of 
het inzaaien van de geluidswallen bij Sint Jansteen, Hulst en Terhole met een bloem- en kruidenrijk mengsel, 
waardoor in de zomer een mooie kleurrijke wal ontstaat. Wij stimuleren geveltuintjes door particulieren in een 
omgeving met weinig groen. Het heeft een positief effect op de leefbaarheid in kernen. 

  
• Zoet water voor landbouwers 

Het is voor de landbouw belangrijk om zoet water vast te houden, zodat in droge periodes ook voldoende 
beregening mogelijk is. Zoet water moet niet direct vanuit de sloot naar de Westerschelde worden verpompt. 
Het Waterschap moet hiervoor samen met de agrariërs de ruimte krijgen in het buitengebied. Wij zijn 
daarnaast voorstander van maatregelen die een positief effect hebben op de flora en fauna in onze polders, 
zoals natuurvriendelijke oevers. 
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14.  Ruimtelijke Ordening 
 

• Deur niet op slot! 
De Provincie Zeeland focust in het nieuwe Omgevingsplan erg op ontwikkelingen in de vier grote Zeeuwse 
steden. Daarnaast willen ze de Kustvisie uitbreiden naar de gehele Westerscheldekust. Het mag niet zo zijn dat 
het provinciale omgevingsplan nieuwe ontwikkelingen, zoals woningbouw in kleinere kernen of kleinschalige 
horecaontwikkelingen langs onze kustlijn, in onze gemeente tegenwerkt. 

  
• Plannen? Wij maken het graag mogelijk 

In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor 
ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Gemeenten krijgen een meer faciliterend karakter bij 
nieuwe ontwikkelingen. Het moet allemaal makkelijker en sneller. Niet denken in bedreigingen, maar in kansen. 
Wat ons betreft starten we daar nu al mee. Waarom zouden we wachten tot de nieuwe wetgeving is ingevoerd? 
Nieuwe aanvragen van burgers of ondernemers die iets willen ontwikkelen moeten vanaf nu al in de geest van 
de toekomstige Omgevingswet worden afgehandeld; met een positieve insteek en op vlotte wijze!  
  

• Ruimte voor nieuwe economische dragers 
De nadruk in ons buitengebied moet op de agrarische functie liggen. Nieuwe economische dragers in het 
buitengebied, zoals een boerderijcamping, moeten ook gestimuleerd worden. Samen met belanghebbende 
individuele ondernemers, zoals agrariërs, moet gezocht worden naar kansrijke initiatieven. 
  

• Flexibele bestemmingsplannen 
ABGH streeft naar flexibele bestemmingsplannen in gebieden waar momenteel woningen worden gebouwd, 
zoals het bestemmingsplan Zoutedijk te Kloosterzande. Stem het aanbod af op de vraag van de inwoners. Als 
mensen willen bouwen op een kleiner perceel, maak dat dan mogelijk, zonder dat hiervoor weer uitgebreide 
procedures moeten worden gevolgd. Zo wordt het voor meer mensen mogelijk om op een betaalbare wijze daar 
te wonen waar ze dat willen!  
  

• Bestemmingsplanluwe zones 
Wij zijn voorstander van een zogenaamde toelatingsplanologie. Tot nu toe is er in bestemmingsplannen sprake 
van strikte functiescheiding. In gebouwen met een woonfunctie, mag je bijvoorbeeld niet zomaar een winkel 
beginnen. Dit ter bescherming van het woongenot en het goed inpassen van toekomstig vraaggebruik. Dit 
laatste staat de laatste jaren steeds meer ter discussie, omdat het eventueel nieuwe economische bedrijvigheid 
afremt. ABGH vindt daarom dat er in de komende jaren experimenten moeten plaatsvinden met meer flexibele 
bestemmingsplannen. Ook het welstandsbeleid (nota ruimtelijke kwaliteit) moet worden herzien. 

  
• ABGH is TEGEN ontpoldering! 

Wij blijven ons met hand en tand verzetten tegen verder ontpolderen. We zullen alle middelen blijven 
aangrijpen om te voorkomen dat er ook nog maar één vierkante meter onder water wordt gezet, voor welke 
vorm van compensatie dan ook. Wat ons betreft gaat de Hedwigepolder NIET onder water. Ontpolderen brengt 
onze zoetwaterhuishouding sterk in gevaar, door de zwaar onderschatte gevolgen van verzilting. Onze 
agrarische sector, een belangrijke economische pijler in onze gemeente, kan niet zonder voldoende zoet water. 
Daarnaast vinden wij dat vruchtbare landbouwgrond niet geofferd mag worden voor nieuwe binnendijkse of 
buitendijkse natuur. 

  
• Geen roze invasie! 

Wij zijn tegen de komst van intensieve varkenshouderijen. De intensieve varkenshouderijen zorgen voor veel 
stankoverlast en extra vervoersstromen over onze polderwegen. Ze passen wat ons betreft niet in een omgeving 
met goede natuur- en landschapswaarden, die juist voor een prettige woon-, werk- en recreatieomgeving 
moeten zorgen. Enerzijds vraagt dit om een strak regime van het bestemmingsplan 'Buitengebied'. Anderzijds 
moet dit bestemmingsplan ook de nodige flexibiliteit kennen, omdat er kansen liggen in het buitengebied voor 
individuele ondernemers in het kader van bijvoorbeeld verbrede landbouw, of schaalvergroting. 
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15.  Financiën 
 

• Beperk de lasten voor burgers en toeristen 
Het leven is al duur genoeg. Daarom willen we de lasten voor onze burgers en toeristen zo laag mogelijk houden. 

o De OZB belasting mag jaarlijks niet meer stijgen dan de inflatie. 
o Reinigingsrechten moeten kostendekkend zijn en eventuele overschotten moeten besteed worden op het vlak 

van reiniging. Door het aangaan van verdere samenwerking en gebruik te maken van nieuwe methodieken is 
een verhoging wat ons betreft niet noodzakelijk. 

o Met name door de klimaatverandering en aangescherpte eisen op milieugebied, moet er de komende jaren 
fors geïnvesteerd worden in onze waterhuishouding. Denk aan het aanleggen van gescheiden rioolsystemen en 
bergbezinkbassins. Het moet voorkomen dat we tijdens hevige regenbuien met natte voeten komen te zitten. 
Werkzaamheden aan ons rioolstelsel moeten zoveel mogelijk gecombineerd worden met de 
wegreconstructies, zodat de overlastperiode en kosten beperkt worden. Forse stijgingen van de rioolbelasting 
willen we voorkomen! 

o Wij zijn voor het afschaffen van de toeristenbelasting. Met name bij kleinschalige campings staat de belasting 
in geen verhouding tot het vaak lage overnachtingstarief. Bovendien is afschaffing van deze belasting gunstig 
voor de gewenste ontwikkeling van het toerisme. 
  

• Maak geldstromen inzichtelijk! 
Weet u waar parkeerbelasting aan besteed wordt? Of wat we met geld van het Rijk doen dat bestemd is voor 
het sociaal domein? Wat doen we met uw betaalde rioolheffing? We vinden dat beter inzicht gegeven moet 
worden in de financiële administratie van de gemeente. En dat financiële middelen besteed moeten worden aan 
dat waar ze voor bestemd zijn! 

  
• Nauwer samenwerken met andere gemeenten 

Er moet binnen de gemeentelijke organisatie sprake zijn van een goede efficiënte bedrijfsvoering. Het moet de 
komende periode niet bij praten blijven: er moeten daadwerkelijk resultaten geboekt worden. Door nauwer 
samen te werken met de andere gemeenten ontstaan mogelijkheden voor een optimaal gebruik van de 
gebouwen van alle Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Gebruikmaken van elkaars gebouwen en voorzieningen, zeker 
voor sociale zaken, levert financieel voordeel en een kwaliteitsimpuls voor de uitvoering van de dienstverlening 
op. Ook voor het gemeentelijk personeel biedt dit verdere ontplooiingskansen. Datzelfde geldt ook voor een 
samenwerking op ICT gebied. 

 


