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VVD-HULST 2018-2022
ALGEMEEN
Ook de komende jaren is samenwerking met andere partijen, (buur)gemeenten,
provincie, Rijk voor de VVD een belangrijk onderdeel bij het besturen van onze
Gemeente. Samenwerking betekent gelijkwaardige partners en daarvoor hebben we
een sterk bestuur nodig. VVD HULST kan en wil daar graag een bijdrage aan
leveren.
VVD HULST vindt het belangrijk om gezamenlijk aan een duurzame toekomst ook
voor onze kinderen en kleinkinderen te werken. Daarbij ondersteunen we goede
initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties.
01 BESTUURLIJK
VVD HULST wil de burgers méér betrekken bij hun gemeente en daarom bestuurlijk
laagdrempelig en open zijn.
● Bij samenwerkingsverbanden in Zeeuws-Vlaanderen moeten we vooral aandacht
hebben voor doelmatigheid. Samenwerking moet ook inhoudelijk tot resultaat
leiden.
● Gelet op de uitgestrektheid van onze regio en de specifieke geaardheid, willen
we geen verdere fusies in Zeeuws-Vlaanderen. Wél meer samenwerking nu de
Rijksoverheid steeds meer taken doorschuift naar de gemeenten.
Ons devies is dan ook: “Zo klein blijven als kan, zo groot als noodzakelijk”.
● Met onze Vlaamse buurgemeenten groeit een constructieve samenwerking, maar
die moet nog méér taakgericht worden.
● Als er zaken aan de orde zijn, die buurt- of dorps-specifiek zijn, dan willen we de
betreffende commissievergadering op locatie laten plaatsvinden, zodat direct
inspraak kan worden geleverd door de bewoners.
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02 VERKEER, VERVOER en OPENBARE RUIMTE
VVD HULST wil het budget voor de openbare ruimte versterken, zodat ook in de
toekomst voldoende middelen beschikbaar blijven voor de leefbaarheid. We willen
immers allemaal een goede leefomgeving en dat kan soms beter.
VVD-HULST vindt daarbij, dat grotere projecten behandeld moeten worden in
volgorde van urgentie en niet vanuit politieke voorkeuren.
In de komende periode willen we graag realiseren:
● Renovatie Tivoliweg in Hulst in samenspraak met de aanwonenden.
● Een nieuwe ontsluiting van Kloosterzande naar de Provincialeweg vanaf het
Hof te Zandeplein.
● De haalbaarheid onderzoeken van een randweg Vogelwaarde.
● Een oplossing aan de Van der Maelstedeweg/Stationsweg in verband met een
betere doorstroming van het verkeer via “het Scharnier”.
● De volle inzet om buslijn 19 (Bredabus) te behouden. Daarvoor is een sterke
lobby nodig bij het Rijk, de provincies Zeeland en Noord-Brabant. De VVD
heeft daar als politieke partij toegang.
● Goede verbindingen door het openbaar vervoer zijn noodzakelijk, mede voor
het milieu.
● Als aanvulling op lijn 19 is een goede openbaar-vervoer-verbinding met de
industrieterreinen op Antwerpen-Linkeroever wenselijk.
● Betaald parkeren binnenstad Hulst afbouwen. Alle bolwerken gratis parkeren.
Enkel betaald parkeren op Grote Markt, in Steenstraat, rond Basiliek, Frans v.
Waesberghestraat, Stationsweg, Statie, Stationsplein. De overige
bewoners-straten worden gratis.

03 GROTE PROJECTEN
● VVD-HULST heeft het “Plan Nieuwe Bierkaai” altijd gesteund maar als het
door gewijzigde (economische) ontwikkelingen niet meer reëel is (door
oplopende kosten) willen we het deelproject afwaarderen en het tekort nemen
op dit deelproject.
● “Plan Perkpolder” is de komende jaren in de realisatiefase. Het tijdspad moet
scherp bewaakt worden en de toekomstige kosten moeten beperkt blijven.
Waakzaam, waar nodig aanpassen. Doorpakken!
● VVD-HULST wil deadlines afspreken en geen onomkeerbare dingen doen.
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04 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME
VVD-HULST vindt het belangrijk dat het toerisme versterkt wordt door samen te
werken met de partijen die hier kennis van hebben en hiervoor door de gemeenten
en belangenpartijen -ook grensoverschrijdend- zijn aangesteld.
● Uitvoering geven aan retail-visie en het Beleidsplan Toerisme voor de gehele
gemeente Hulst met Vestingstad Hulst als aanjager.
● Méér inzet op het te ontwikkelen “Grenspark Groot Saeftinghe” en het “Plan
Perkpolder”. Dit biedt kansen op extra positieve economische ontwikkeling.
● Versterken van de acquisitie gericht op zowel het Belgische “achterland” als
Nederland. Overwegen een medewerker zich actief op deze specifieke taak te
laten richten. Hulst is immers een goede uitvalsbasis voor toeleveranciers en
servicebedrijven.
● Toeristisch-Hulst verder versterken in relatie tot het winkelen, horecabezoek en
kort-verblijfstoerisme.
- Actief winkels werven, startende ondernemers stimuleren
- Het winkelgebied concentreren
- Voorwaardenscheppend beleid maken voor initiatiefnemers
- Activiteiten die bezoekers trekken ondersteunen
- Inzetten op fietsen en wandelen in de regio ook over de landsgrens.
● Zeeland is 5-sterren fietsprovincie en streeft er naar nummer één
fietsprovincie van Nederland te worden.
● Aansluiten bij provinciale campagnes van VVV Zeeland
● Meer geld vrij maken voor promotie en marketing gemeente Hulst.
● VVD-HULST vindt, dat het Belgische achterland economisch beter benut moet
worden.
● In samenwerking met EGTS (samenwerkingsverband Hulst, Stekene,
Beveren, Sint Gillis Waas) onze bedrijfsterreinen in de markt zetten.
● Werkgelegenheid meer richten op Antwerpen/Linkeroever.
● Nu het Hof te Zandeplein uitgevoerd wordt, wil VVD-HULST verdere ontwikkeling
steunen op het bedrijfsterrein Kloosterzande met een goede ontsluiting. De grond
is goedkoper, dus interessanter voor kleinere bedrijven.
● Marketingcampagne opstarten om kleinere bedrijven naar Kloosterzande,
Hoek&Bosch/de Putting, te trekken.
● VVD-HULST vindt het belangrijk, om jongeren -na hun studie elders- te
motiveren om terug naar Zeeuws-Vlaanderen te komen om te wonen in
een rustige, centraal gelegen regio en mee te werken aan de verdere
ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen!
● Initiatieven om Zeeuws Vlaanderen “op de kaart te zetten” worden van
harte ondersteund.
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05 ONDERWIJS
● VVD-HULST wil aansturen op een sterke samenwerking in Zeeuws-Vlaanderen
op het gebied van onderwijs en wil het bedrijfsleven in de regio hier meer bij
betrekken. Er moet een stevige lobby in Den Haag worden gevoerd door de
VVD. Voor lokale lijsten is dit moeilijker.
● Behoud van middelbare scholen. De steun van hogere overheid en het
bedrijfsleven is hiervoor nodig.
● Onderwijs centraliseren in Terneuzen vindt VVD-HULST geen goede oplossing,
zeker niet nu “Den Haag” Zeeuws-Vlaanderen (nog) ziet als krimpregio. Daar
willen we vanaf.
● Scholen bouwen/verbouwen alleen waar nodig.
● VVD-HULST vindt het belangrijk om jongeren via sociale media in contact te
laten komen met het Zeeuws-Vlaamse bedrijfsleven.
06 SPORT, CULTUUR en RECREATIE
● Cultuur is “smeermiddel” en binding voor de samenleving. De gemeente is er om
dit te stimuleren, maar niet om het volledig te financieren. Als er subsidie wordt
verstrekt mag daar best een prestatie tegenover staan en achteraf
verantwoording over worden afgelegd. Hierop mag streng worden toegezien.
● Verenigingen motiveren niet geheel afhankelijk te zijn van subsidies.
● Muziekverenigingen meer betrekken bij muziekonderwijs.
● Particuliere initiatieven op gebied van kunst en cultuur worden ondersteund.
● De VVD-HULST roept al jaren dat er actie moet worden ondernomen op het
“dossier Den Dullaert”. Het idee dat dit hét multi(cultureel)-centrum voor de
gemeente zou zijn is achterhaald. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage
(belastinggeld) hiervoor, staat niet meer in verhouding tot het resultaat en het
functioneren.
● Bibliotheek en Cultureel Centrum zouden beter kunnen functioneren in de
binnenstad van Hulst.

07 WERK en INKOMEN
VVD-HULST vindt een betaalde baan de beste sociale voorziening. Niks doen is
geen optie en als men echt geen werk (meer) kan vinden, is vrijwilligerswerk een
optie om maatschappelijk bij de gemeenschap betrokken te blijven en zich nuttig te
blijven voelen.
Wanneer men weinig of geen kans meer heeft op werk moet er een vangnet zijn,
maar met strengere controle op aanvragen bijstand, met behoorlijke sancties als
“stok achter de deur” bij (pogingen tot) misbruik.
● Participatiewet uitvoeren zoals bedoeld.
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08 WELZIJN en ZORG
De financiële middelen die gemeenten beschikbaar krijgen voor het bieden van zorg
zijn beperkt. Eigenlijk zou er meer geld moeten zijn. VVD-HULST streeft er naar dat
al het gemeentelijke zorggeld ook daadwerkelijk aan zorg besteed wordt. Het geld
moet juist verdeeld worden. De vraag is daarbij wat mensen nodig hebben, niet
waarop ze recht (menen te) hebben.
● Daar waar nodig ook maatwerk leveren.
● Iemand die hulp nodig heeft, krijgt dat.
● VVD-HULST vindt, dat er meer aandacht en zorg gewenst is voor eenzaamheid
onder ouderen en hun problemen.
09 MILIEU
De VVD-HULST is vóór een duurzame samenleving en vindt dat ook de gemeente
hierin zelf een voorbeeld moet geven.
● Lokale duurzame energieopwekking toestaan waar mogelijk, maar dit mag geen
hinder opleveren voor omwonenden of het dorps- of stadsbeeld.
● Lokale initiatieven voor duurzame energie per project bekijken (maatwerk).
● Afvaldifferentiatie slim inzetten.
● Bij nieuw- of verbouw van gemeentelijke gebouwen daar (waar mogelijk)
gebruik maken van duurzaam bouwen.
● Bij alle (ver)bouw- en zeker bij nieuwbouwaanvragen extra aandacht en eisen
voor toegankelijkheid voor rolstoelen, rollators en bewoners met beperkingen.
10 RUIMTELIJKE ORDENING/WONEN
Er is een markt voor vrijstaande woningen waardoor mensen graag in de gemeente
Hulst komen wonen. De Gemeente Hulst heeft weinig eigen grond in handen. Dat
was een goede zaak, omdat zo enorme renteverliezen werden voorkomen.
VVD-HULST vindt wel, dat klein-gefaseerde projecten mogelijk moeten zijn.
● Een nieuwe woonwijk Grote Kreek-2 gefaseerd exploiteren in eigen beheer.
● Inbreiden woningen waar mogelijk.
● Stimuleren levensloopbestendige bouw van woningen.
11 FINANCIEEL
VVD HULST wil een sluitende (meerjaren)begroting voor een gezonde financiële
situatie. De begroting moet voldoende buffers hebben om risico’s op te vangen,
zodat belastingverhogingen worden voorkomen.
● Structurele uitgaven moeten ook met structurele middelen gedekt worden.
● Indien bezuinigingen noodzakelijk zijn, moet eerst gekeken worden naar wat de
gemeente als kerntaken beschouwt.
● VVD-HULST wil voor de komende vier jaar bij heffingen de ‘nullijn’ hanteren voor
de burgers.
● Taxaties van de OZB-waarde van bedrijfspanden moeten aangepast worden aan
de commerciële realiteit voor dergelijke panden.
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