Verantwoord.
De aard van het beestje? Gelijke kansen en buiten gebaande paden durven te denken op zoek naar
verantwoorde, innovatieve en betaalbare oplossingen. Wij willen vooral een gemeente zijn die
faciliteert én dient, die je helpt je dromen te verwezenlijken door een weg te zoeken, niet een
gemeente die je frustreert.
Met onze liberaal (gelijke kansen) progressieve (open staan voor nieuwe oplossingen) achtergrond
hebben we gekeken naar de manier waarop onze gemeentebegroting en de onderliggende
programma’s zijn opgesteld en met name waarin we onderdelen gaan verbeteren:

Verantwoord Besturen
Progressief Hulst wil terug naar drie fulltime wethouders met een zeer duidelijke
functieomschrijving.
Wethouder Infrastructuur:
Verantwoordelijk voor alle tastbare onderdelen van het gemeentebeleid: verkeer, riool, ruimtelijke
ordening, gemeentelijke voorzieningen en openbare ruimte.
Wethouder Samenleving:
Verantwoordelijk voor welzijn & zorg, de kinderopvang & onderwijs, sport, cultuur & recreatie, werk
& inkomen, economische structuur en integratie.
Wethouder Financiën:
Verantwoordelijk voor de gemeentebegroting, de voor- en najaarsnota, controleert en stuurt hoe de
wethouders infrastructuur & samenleving binnen hun budgetten blijven en deze onderbouwen.
Controleert tevens de gemeenschappelijke regelingen én de subsidieontvangers.
Burgemeester:
De portefeuille van de burgemeester omhelst de veiligheid, openbare orde, handhaving en het
bestuur.

Verantwoord Veiligheidsbeleid
Progressief Hulst wil een veilige gemeente zijn en vertaalt dat door onveilige verkeerssituaties snel
aan te pakken en straatverlichting te plaatsen daar waar nodig is.
Verder introduceren we in alle wijken en kernen gastheren / vrouwen, aanspreekpunten in de wijk
die de bewoners van de wijk ondersteunen in het behouden van de leefbaarheid. Een BOA die in het
uiterste geval mag straffen, maar die liever praat en bijstuurt. Een wijkbeheerder, die ook
gemeentewerken aanstuurt over onveilige situaties (losse stoeptegels, achterstallig onderhoud,
groenonderhoud), die overlast gevende situaties signaleert, bijstuurt en eventueel de politie
inschakelt.

Verantwoord Wegonderhoud
Ook uw straat en riool dienen planmatig onderhouden te worden en geen onderdeel te zijn van
politieke besluitvorming. Ons huidige wegen en rioleringsstelsel heeft te maken met grote
achterstanden. Progressief Hulst wil 2018 gebruiken om een nieuw plan te maken waarin voldoende
ruimte wordt begroot voor het reguliere onderhoud en vervanging én waarin de achterstanden
worden ingelopen.

Verantwoord Verbinden
Voor het openbaar vervoer heeft Progressief Hulst als doel dat alle kernen met Hulst worden/blijven
verbonden én dat er een fatsoenlijke verbinding is vanuit Hulst en Kloosterzande naar Terneuzen.
Ook dient er voor onze studerende jeugd een goede verbinding te zijn tussen Hulst en een
treinstation (bij voorkeur Breda?), Antwerpen en Gent.

Verantwoord Onderhoud van Openbare Ruimte
Progressief Hulst wil een goed onderhouden openbare ruimte. De grootste trekpleister van onze
gemeente is de vesting Hulst en wij vinden het onbestaanbaar dat de wallen in de groenvoorziening
slechts één keer per jaar gemaaid worden. Onze wallen en de Keldermanspoort zijn onderdeel van
ons visitekaartje en dienen dat ook uit te stralen.
Ook gaan wij investeren in onze openbare ruimte, door het plaatsen (en onderhouden) van
speeltoestellen in onze kernen, door het aanleggen van speelbossen, wandelpaden, fietspaden en
waterlopen.

Verantwoorde Grote Projecten
Progressief Hulst deelt de zorgen over mogelijke bodemverontreiniging bij Plan Perkpolder. Wij eisen
daarom zeer stringente, objectieve en regelmatige controles op de grond die er gestort wordt én
willen het storten van thermisch gereinigde grond in Perkpolder uitsluiten. Stortingen worden direct

stilgelegd op het moment dat er overschrijding van de gestelde normen wordt vastgesteld. Controles
worden opgevoerd én doorberekend. Het ophoogplan wordt openbaar inzichtelijk gemaakt, inclusief
de milieurapportages en de locaties van deze stortingen. Als de projectontwikkelaar hierdoor geen
brood meer ziet in de ontwikkeling, dan kan de grond gebruikt worden voor bijvoorbeeld het
bouwen van een zonnepark voor onze lokale energiecoöperatie.
De ervaringen in de huidige actieve grondpolitiek hebben ons vooral laten zien dat de risico’s erg
groot zijn. Progressief Hulst vindt voor de toekomst dat de gemeente daarin terughoudend dient te
zijn. Echter willen we wel in samenwerking met burgerinitiatieven en / of marktpartijen blijven
investeren in leefbaarheid en stadsvernieuwing. Mooie, levende wijken en dorpen zijn voor ons
belangrijke investeringen en dat hoeft géén verdienmodel te zijn.

Verantwoord Ondernemen
Progressief Hulst wil het ondernemerschap in onze gemeente verder versterken door het opzetten
van een ondernemerskamer. De insteek van deze kamer is actief alle bedrijven te bezoeken om te
achterhalen waar onze ondernemers mee bezig zijn, waar ze naar toe willen, welke problemen ze
tegen komen en hoe wij als gemeente daarin kunnen helpen. Ondersteunend en als onderdeel van
een netwerk, waarin we elkaar versterken, waarin markt en overheid hand in hand lopen en niet
tegenover elkaar staan. Een netwerk met gelijke kansen voor alle ondernemers, startend en
gevestigd, groot én klein.

Verantwoord Landbouwen
Ook willen we als landbouw(ers)gemeente onze boeren ondersteunen. Er zijn al een aantal
ondernemers die vernieuwend bezig zijn met algen en zilte producten, maar ook bijvoorbeeld de
herontdekking van vlas. Wij gaan dit nog verder versterken door bijvoorbeeld met Landbouw
hogescholen & universiteiten (zowel NL als B) te zoeken naar streekproducten en nieuwe
toepassingen in de zilte landbouw. We willen graag onderzoeken of we de haven van Walsoorden,
waarin al een mouterij staat die wereldwijd exporteert, verder kunnen ontwikkelen als bio-haven.

Verantwoord Toerisme
Een aantal verbeteringen die wij gaan ontwikkelen zijn een stadscamping bij de binnenstad Hulst,
speelbossen, waterroutes voor bijvoorbeeld kano’s en kleine boten. We onderzoeken de
mogelijkheid om vanuit de gehele gemeente over het water tot in de nieuwe Bierkaai te komen.
Verder gaan we het terrein aan de Binnenvest en de bolwerken actiever gebruiken om evenementen
te organiseren zoals openlucht concerten. Ook investeren we in de aanleg van (bos)parken in of
tussen onze kernen bijvoorbeeld tussen de Kreek en Clinge, maar ook in stranden bij Walsoorden en
Perkpolder / Ossenisse.

Verantwoord Onderwijs en Opvang
Progressief Hulst wil de weglek naar België tegen gaan door te onderzoeken of er
grensoverschrijdende samenwerking mogelijk is. Verder hebben wij een voorkeur voor het clusteren
en vergroten van scholen om te bewerkstelligen dat er ongeveer vijf onderwijslocaties (Vogelwaarde,
Kloosterzande, Hulst, Sint Jansteen, Graauw / Nieuw Namen) ontstaan. Deze locaties zullen ruime
voorzieningen hebben zoals buitenterrein, sportterrein, mediatheek en speelruimtes. Bovendien
zullen ze vanwege de leerlingaantallen ook goed gefinancierd zijn om de scholen te onderhouden én
kwalitatief onderwijs te bieden.
Progressief Hulst wil koste wat het kost het voortgezet onderwijs op alle niveaus in Hulst behouden.
Wij willen het terrein vanaf de locatie Zoutestraat tot de Blaauwe Hoeve gaan ontwikkelen als de
onderwijslocatie voor het voortgezet onderwijs. In samenwerking met de Blaauwe Hoeve en
vakmensen / ondernemers uit de omgeving denken wij dat er meer maatwerk in de opleidingen op
lagere niveaus geboden kan worden. Een betere afstemming van opleiding naar werk. Maar ook
kunnen we dezelfde locaties gebruiken voor volwassenenonderwijs voor bijvoorbeeld herintreders
en migranten. Taalcursussen voor arbeidsmigranten, zodat zij ook makkelijker kunnen integreren in
onze gemeente. Door ook hier te bundelen kunnen we de school van ruime voorzieningen laten
genieten, wat de kwaliteit van ons onderwijs en de voorbereiding op de arbeidsmarkt of
vervolgopleidingen ten goede komt.

Verantwoord Subsidiëren
Progressief Hulst investeert in de voorzieningen van onze sport en cultuurverenigingen, maar is ook
van mening dat onze verenigingen niet afhankelijk mogen zijn van subsidies. Daarom wijzigen wij het
subsidiebeleid op een aantal punten.
Wij bieden ruimte voor nieuwe initiatieven door startsubsidies beschikbaar te stellen op basis van
een prestatieplan, waarbij de subsidie binnen vijf jaar wordt afgebouwd tot nul. Hiermee blijven we
budgettaire ruimte houden voor nieuwe initiatieven én worden nieuwe verenigingen gedwongen zelf
bedruipend te zijn.
Natuurlijk willen we dat onze gemeente vol blijft met voorzieningen en dat gaan wij bereiken door de
financiering van voorzieningen te faciliteren of zelfs te verzorgen als er geen marktpartij beschikbaar
is.
Iedere vereniging kan een aanvraag indienen voor het bouwen van een voorziening en deze wordt
geaccepteerd mits hij vergezeld gaat van een onderbouwd plan voor het onderhoud tijdens en de
vervanging aan het einde van de levensduur van de voorziening. Mocht de vereniging tussentijds in
de problemen komen, dan neemt de gemeente de voorziening over (op basis van datzelfde plan) en
kan een nieuwe vereniging verder gaan. Ook hier voorkomen wij dat een vereniging afhankelijk
wordt van de gemeente of andersom dat de gemeente afhankelijk wordt van de vereniging. In
verzamelgebouwen zoals bijvoorbeeld Den Dullaert gaat de eigendom terug naar de gemeente, die
ook het onderhoud en de afschrijving voor zijn rekening neemt. Verenigingen kunnen hiervan

gebruik maken, maar dienen hun steentje wel bij te dragen. Eventueel kan een exploitant
aangewezen worden, maar situaties zoals bij Den Dullaert dienen in de kiem gesmoord te worden.

Verantwoord Sociaal Domein
Regel één is dat het ontvangen geld voor het sociaal domein ook besteed of gereserveerd wordt voor
het sociaal domein. Verder zoeken we via de ondernemerskamer naar een goede aansluiting tussen
werkzoekenden en werkgevers, eventueel met opleidingstrajecten op maat.
Hulst voor Elkaar dient dichter op de gemeente komen te staan. In de raad dienen
controlemechanismen voor handen te zijn en prestatiecriteria worden samen met subsidieverlening
vastgesteld. De huidige situatie waarin er éénmaal per jaar een subsidiebedrag vastgesteld wordt en
er verder totaal geen verantwoording wordt afgelegd is absoluut niet acceptabel.
Niemand wil zorgafhankelijk zijn en derhalve dient zorg menswaardig verleend te worden. Natuurlijk
is er een kostenafweging, maar wij willen een sociale gemeente zijn. Om meer zorg voor ons geld te
krijgen maken we op alle zorgvlakken gebruik van de ruimte die we vanuit de rijksoverheid krijgen en
gaan zoeken naar de betere oplossing. Wij zijn op zoek naar zorg voor onze burgers, niet naar
overhead en managers, de partij die hier de beste oplossing voor biedt is spekkoper.

Verantwoord Milieu
Progressief Hulst is het niet eens met de huidige aanpassing van het afvalbeleid en wil samen met de
overige Zeeuwse gemeenten en de ZRD onderzoeken hoe we de afvalstromen zo efficiënt mogelijk
kunnen scheiden. Ons idee (dit dient nog getoetst te worden op kosten / efficiëntie) is om de gehele
opbrengst van het oud papier ten goede te laten komen van de afvalstoffenheffing in plaats van een
beperkt aantal verenigingen hiervan te laten profiteren. Sowieso moet en zal er een oplossing komen
voor de plastic zakken. Om de kosten van de milieustraat te verminderen dient er streng(er)
gecontroleerd te worden op inwonerschap, alleen al het tonen van een rijbewijs kan al als filter
gebruikt worden.

Verantwoord Wonen
Progressief Hulst hecht zich er sterk aan dat de gemeente zich dienend en faciliterend opstelt. De
grootste botsingen tussen burger en gemeente doen zich voor op dit gebied. Het initiatief om te
komen tot één bestemmingsplan juichen wij dan ook van harte toe, maar ook dient de gemeente
zich coöperatief op te stellen.
Verder willen we nieuwbouw zoveel mogelijk faciliteren om een verdere verjonging van onze
woningvoorraad te bewerkstelligen én de gelegenheid bieden om te experimenteren met duurzaam
wonen en leven. Het opruimen van krotwoningen in ruil voor een nieuwbouw elders in de gemeente
kunnen we verder faciliteren door deze actief op te gaan kopen.
Ontwikkelaars zijn van harte welkom in onze gemeente, maar we willen realisatieovereenkomsten
afsluiten. De ontwikkelaar mag een gebied gaan ontwikkelen, mits hij direct aan de slag gaat.

Verpaupering, zoals we jarenlang bij het Reynaertshof en de bioscoop hebben gezien is niet
acceptabel en dient vooraf contractueel voorkomen te worden. Slopen en tijdelijk inzaaien is een
prima alternatief. Tevens willen we de mogelijkheid onderzoeken om braakliggende gronden tijdelijk
te voorzien van zonnepanelen.
Gezien de ontwikkelingen in de Kanaalzone en de betonstop in Vlaanderen zal de vraag naar
woonruimte in Zeeuws Vlaanderen verder toenemen en wil Progressief Hulst onze gemeente nog
meer neerzetten als woongemeente. Door goede voorzieningen en ruime kavels denken wij veel
nieuwe bewoners te kunnen trekken én daarmee onze voorzieningen betaalbaar!

Verantwoord Financieel & Fiscaal
Altijd een beladen en pijnlijk onderwerp, maar ook een noodzakelijk kwaad. Progressief Hulst is er
zich van bewust dat het niveau van voorzieningen dat wij willen bereiken inderdaad duurder is, maar
ook dat u bereid bent om meer te betalen indien u waar voor uw geld krijgt. Goed openbaar vervoer,
goed onderwijs, goede zorg, goede wegen, goede riolen, regelmatiger groenonderhoud, dat kost
allemaal meer geld, maar daar krijgt u veel voor terug. Uw woongenot stijgt, uw woning stijgt in
waarde, u kunt langer thuis blijven wonen, u woont veiliger in een nettere wijk.
Dus ja, de kans is vrij groot dat we meer gaan besteden, maar u zult ook zien dat het beter besteed
wordt. Progressief Hulst heeft namelijk maar één belang voor ogen en dat is het belang van onze
lokale gemeenschap met al haar leden!

