Verantwoord op weg naar de toekomst!
Speerpunten voor de verkiezingen van 21 maart
1. Verantwoord besturen: verbeteren van de vorm van het college, 3 (evt. externe) wethouders
met een zeer duidelijke functieomschrijving.
2. Verantwoord onderhouden: planmatig onderhoud van al onze wegen en riolen, onafhankelijk
van politieke willekeur. Planmatig, zodat de bestaande achterstanden op verantwoorde wijze
worden ingelopen. Een beter en verantwoord onderhoud van de openbare ruimte. Hulst, een
schone gemeente!
3. Verantwoord zorgen: alle beleidsruimte gebruiken om méér zorg te kunnen bieden. Wij zijn
op zoek naar zorg voor onze burgers, niet naar overhead en managers.
4. Verantwoord veiligheidsbeleid: ervoor zorgen dat Hulst een veilige gemeente is én blijft.
Door introductie van wijkbeheerders, ter bevordering van de leefbaarheid.
5. 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 treinstations: Breda, Antwerpen en Gent.
6. Verantwoord ondernemen: 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. Een
netwerk met gelijke kansen voor alle ondernemers, startend en gevestigd, groot én klein.
7. Verantwoord onderwijs: investeren in kwalitatief basis- en voortgezet onderwijs door
bundeling en verbreding. Progressief Hulst wil koste wat het kost het voortgezet onderwijs
op alle niveaus in Hulst behouden. Wij willen de weglek naar België tegen gaan door te
onderzoeken of er grensoverschrijdende samenwerking mogelijk is.
8. Verantwoord subsidiëren: voorzieningen subsidiëren, niet het lidmaatschap. Wij bieden
ruimte voor nieuwe initiatieven door startsubsidies beschikbaar te stellen op basis van een
prestatieplan, waarbij de subsidie zo ver mogelijk wordt afgebouwd.
9. Verantwoord ontwikkelen: de ontwikkeling van Perkpolder in zijn huidige vorm wordt door
ons toegejuicht. Echter, het gebruik van thermisch gereinigde grond als ophoogmiddel is
voor ons niet aanvaardbaar.
10. Verantwoord wonen: voortrekkersrol nemen in energiebewust wonen, werken en leven.
Onze gemeente wordt een proeftuin voor nieuwe technieken. Wat betreft het afvalbeleid is
Progressief Hulst het niet eens met de huidige aanpassing. Wij gaan samen met de overige
Zeeuwse gemeenten en de ZRD onderzoeken hoe we de afvalstromen zo efficiënt mogelijk
kunnen scheiden. Sowieso moet en zal er een alternatief gevonden worden voor het
ophalen van plastic afval.
11. Verantwoord recreëren: Progressief Hulst ziet vele toeristische mogelijkheden voor de stad
Hulst en voor de omliggende kernen. Zoals een stadscamping bij de binnenstad Hulst,
speelbossen, waterroutes voor o.a. kano’s, waterfietsen en kleine boten. Maar ook de
aanleg van (bos)parken in of tussen onze kernen, bijvoorbeeld tussen de Kreek en Clinge.
Daarnaast willen wij de stranden bij Walsoorden en Perkpolder/ Ossenisse verder
ontwikkelen.

Progressief Hulst wil 2018 gebruiken om bovenstaande speerpunten in raadsvoorstellen
om te zetten en indien mogelijk in 2019 te realiseren.
Samen verantwoord op weg naar de toekomst, wij rekenen op uw steun.

