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voor Jezelf voor Elkaar voor Hulst 
Hulst is een mooie gemeente om in te wonen. Vooral de rust, ruimte, stilte, de monumenten 

en de Bourgondische inslag zijn zaken waar we best wel wat trotser maar vooral ook zuiniger 

op moeten zijn.   

Hulst is niet voor iedereen die hier woont een goede gemeente. Kinderen en hun ouders 

wiens school dreigt te sluiten. Kinderen die in armoede op moeten groeien. Jongeren die 

tijdens en na hun studie geen stageplaatsen en banen vinden. Jongeren die geen eigen 

plaats en geen jongerencentrum hebben. Zieken en ouderen die afhankelijk zijn van de 

gemeente voor zorg. Juist voor deze groepen is Hulst geen fijne gemeente. 

Met onze voorstellen voor de komende vier jaar willen we daar verandering in brengen. 

 

 

 

 Bestuur 

 Veiligheid 

 Verkeer, vervoer en openbare ruimte 

 Economische structuur en toerisme 

 Onderwijs en kinderopvang 

 Sport, cultuur en recreatie 

 Sociaal domein 

 Milieu 

 Ruimte en wonen 

 Hoe gaan we dit betalen? 

 

 

 



BESTUUR 
Hulst heeft soms best veel weg van een regentencultuur. Heel veel besluiten worden nu 

genomen door het College zonder dat de gemeenteraad hieraan te pas komt.  

De Gemeenteraad wordt opnieuw het hoogste orgaan in de gemeente Hulst en haar 

volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol wordt serieus genomen. 

 

Het bestuur in Hulst kampt met een imagoprobleem op het vlak van integriteit. Het moet 

prioriteit zijn van zowel het college als de komende gemeenteraad om dit probleem aan te 

pakken. 

Ook in Hulst wordt de Roemernorm - niet meer dan 10% inhuur - de norm. De constructie om 

alle sociale taken van de gemeente onder te brengen bij Hulst voor Elkaar is totaal 

ondoorzichtig en oncontroleerbaar. De gemeenteraad krijgt directe zeggenschap over wat en 

hoe Hulst voor Elkaar de gemeentelijke taken uitvoert. 

 

De gemeenteraad moet in alle vrijheid vermeende misstanden aan de orde kunnen stellen of 

openbaar kunnen maken. Tevens moeten onderwerpen die onze inwoners aangaan, niet 

achter gesloten deuren besproken mogen worden. Onze inwoners hebben het recht om te 

weten wat er speelt of welke risico’s de gemeente loopt met de grote projecten.  

De SP vindt het volkomen belachelijk dat de gemeenteraad nog steeds achter gesloten 

deuren over Plan Perkpolder wordt geïnformeerd. 

 

Dorps- en wijkraden moeten democratisch gekozen worden. Deze verkiezingen moeten 

schriftelijk gehouden worden zodat mensen zich vrijer voelen om zich voor of tegen een 

kandidaat uit te spreken. Dorps- en wijkraden die democratisch op orde zijn krijgen meer 

zeggenschap. 

Een centraal thema in het collegeprogramma voor de periode 2018-2022 moet worden: het 

bevorderen van openheid, zeggenschap en betrokkenheid. College en raad moeten er in 

2022 op aangesproken kunnen worden wat ze daarvan terecht gebracht hebben.  

 

Er is veel misgegaan in de afgelopen raadsperiode. Er komt een raadsenquête naar alles 

wat er verkeerd gegaan is rond plan Perkpolder. 

 

 

VEILIGHEID 
 De wet Bibob wordt bij de aanvraag van vergunningen standaard toegepast op 

horeca, projectontwikkelaars en andere bedrijven die zich in de gemeente Hulst 

willen vestigen. Deze Bibob test wordt nu uitgevoerd ten behoeve van 

horecaondernemers. Deze moet worden uitgebreid. 

Ondermijning is een reëel gevaar voor de samenleving. Het samenvloeien van de onder- en 

de bovenwereld is bedreigend voor een gemeente als Hulst. Beroepsgroepen die hierbij een 

groot risico lopen zijn projectontwikkelaars, notarissen, horecaondernemers, etc. De 

gemeente zet hiervoor haar beschikbare instrumenten in om de Hulster samenleving 

hiertegen te beschermen 

 

 Motorclubs die door de rechter als criminele organisaties worden aangemerkt worden 

door de gemeente op geen enkele manier gefaciliteerd. 

 



 Een wijkagent voor ieder dorp. En het politiebureau moet gewoon open. 

 

De veiligheidsregio moet zuinig omspringen met gemeenschapsgeld. De topmensen mogen 

zeker niet meer verdienen dan de Wet Normering Topinkomens. Bezuinigingen op de 

veiligheidsregio mogen  nooit ten koste gaan van de veiligheid. 

 

De kerncentrale in Doel vormt een reëel gevaar voor onze gemeente. De onderzoeksraad 

voor de veiligheid stelt vast dat aan beide zijden van de grens verschillende regels worden 

toegepast. De SP vindt dat het huidige gemeentebestuur niet serieus genoeg omgaat met 

deze reële dreiging. Wij willen een gemeentebestuur dat zelf nadenkt over deze risico’s en 

niet de voorlichting van de kerncentrale zelf napraat. 

 

 

VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE 
De sociale functie van het openbaar vervoer moet in stand gehouden worden en wel op een 

hoog niveau. Alle kernen moeten voorzien zijn van een goede frequente reguliere 

busdienstregeling. Mobiliteit is geen keuze maar een verworvenheid. 

 

 De buurtbus moet weer gratis worden. 

 

 De Bredabus moet gewoon blijven rijden. 

 

 Er komen fors meer fietsenrekken: bij alle bushaltes waar een groot aanbod is van 

b.v. schoolgaande jeugd die hier op het OV stappen. Tevens worden alle bushaltes 

standaard voorzien van een simpel fietsenrek en een bankje.  

 

 Landbouwvoertuigen moeten, net als vrachtverkeer, uit de dorpen en wijken worden 

geweerd. Voor financiering voor alternatieve routes moet een aanvraag ingediend 

worden bij de Provincie. 

 

 Er komen geen parkeerplaatsen in de tuinen van De Kock. 

 

 De Westerscheldetunnel moet zo snel mogelijk tolvrij worden. De tunnel is in bezit 

van de Provincie. De gemeente moet samen met de andere Zeeuws Vlaamse 

gemeenten en de Rijksoverheid de tunnel zo snel mogelijk tolvrij maken. 

 

 

ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME 
Het hebben van werk is voor iedereen van levensbelang. Daar waar de gemeente invloed 

kan uitoefenen zoals bij de ontwikkeling van een nieuwe verbinding met de overkant, moet 

ze van haar invloed optimaal gebruik maken. De gemeente geeft ondernemers de ruimte om 

te kunnen ondernemen en zorgt voor een goede infrastructuur. 

 

De gemeente moet uiterst terughoudend zijn met het aangaan van pps-constructies (publiek 

private samenwerking) waarin ze op voet van zogenaamde gelijkheid samenwerkt met 

particuliere ondernemingen bij het realiseren van projecten. pps Betekent dat de invloed 



toeneemt die de bedrijven hebben op de besluitvorming en dat de invloed van de gekozen 

volksvertegenwoordigers afneemt.  

 

Een goed voorbeeld van hoe het niet moet is het Plan Perkpolder. De commerciële partijen 

en zelfs de provincie hebben zich inmiddels teruggetrokken uit het plan. Nu blijft de 

gemeente Hulst als enige aandeelhouder over met een plan dat qua risico veel te groot is 

voor een gemeente met de omvang als de onze.  

 

Er komt een plan om de regelgeving die betrekking heeft op het vestigingsklimaat van 

bedrijven te versoepelen, om zo de arbeidsmarkt een positieve impuls te geven. Met als 

gevolg dat elders studerende Zeeuws-Vlaamse jongeren, terugkeren om in de gemeente 

passend werk te vinden. In plaats van te gaan werken waar zij studeerden; dit 

leidt immers tot het laten weglopen van veel specifieke kennis en kunde. 

 

De gemeente dient de regelgeving voor startende ondernemers te versoepelen en hen meer 

ruimte te geven om eigen initiatief te ontplooien. Tevens dient de gemeente periodiek 

overleg te voeren met deze nieuwkomers om mogelijke knelpunten adequaat op te lossen. 

Onze richting: geef startende ondernemers een kans. Zij zijn het die de economie van de 

gemeente een impuls durven geven. 

 

Leegstand van winkelpanden heeft tot gevolg dat de uitstraling van de binnenstad negatief 

wordt beïnvloed. Het is van groot belang dat leegstand z.s.m. wordt ingevuld. Daarnaast 

worden er teveel panden gebouwd met een winkelbestemming die vervolgens jarenlang 

leegstaan. Dit bouwen om te bouwen moet stoppen. 

 

Samen met ondernemers en onderwijsinstellingen wordt een opleidingsverbond gesloten 

zodat er in het bedrijfsleven voldoende geschikte stageplaatsen gerealiseerd worden voor 

scholieren en jongeren zonder startkwalificatie. 

We zetten wat toerisme betreft in op rust en ruimte. Dit is een kapitaal dat steeds schaarser 

wordt in Nederland. Laten wij zuinig zijn op ons kapitaal. 

 

In iedereen die werk zoekt wordt echt geïnvesteerd, bijvoorbeeld door het aanbieden van 

opleidingen, zodat men duurzaam en beter werk kan vinden. 

 

Geef Hulst een economische impuls door een vervolgtraject scholing aan te bieden waardoor 

onze jeugd na het voortgezet onderwijs ook in Hulst kan doorstuderen of een 

beroepsopleiding (HBO) kan volgen. Hierdoor creëer je extra banen in het onderwijs en 

daarnaast wordt het voor bedrijven interessant om zich hier te vestigen. 

 

Hulst moet ervoor zorgen dat de monumenten, waaronder de wallen en de historische 

panden vallen, als trekpleister interessant blijven. Dit betekent dat men moet stoppen met 

het bouwen van panden die niet passen in het straatbeeld van een authentieke vestingstad 

als Hulst. 

 

De Nacht van de Nacht moet een toeristisch evenement worden: hierdoor kunnen 

verschillende activiteiten plaatsvinden die publiek trekken. 

 



Ons prachtige buitengebied heeft nog veel meer toeristische mogelijkheden zolang 

kleinschaligheid de leidraad is. 

 

 

 

ONDERWIJS EN KINDEROPVANG 
Onderwijs is de sleutel tot de samenleving van de toekomst. Op het moment dat onze 

scholen verdwijnen heeft het verregaande gevolgen voor de samenleving. Dit geldt voor 

zowel het basis- als voor het voortgezet onderwijs. Als een school uit een dorp verdwijnt kan 

je de kinderen die er wonen wel met een busje naar de nieuwe school brengen. Het betekent 

echter wel dat er in dat dorp geen nieuwe jonge gezinnen komen wonen. Dit moeten we te 

allen tijde zien te voorkomen. 

 

Het is goed dat de gemeenten en de Provincie hun nek hebben uitgestoken om ons 

voortgezet onderwijs te redden maar voortgezet onderwijs is primair een taak van de 

rijksoverheid. De regering moet structureel meer geld uittrekken voor onderwijs in gebieden 

die zo dunbevolkt zijn als de onze. 

We blijven er naar streven dat de scholen in de dorpen die er nog zijn blijven bestaan. 

Wij willen dat de gemeente de sponsoring van scholen door bedrijven terugdringt en de 

“vrijwillige ouderbijdrage” beperkt tot een minimum. 

 

 Peuterspeelzalen zijn een belangrijke basisvoorziening, waardevol voor de 

ontwikkeling van het kind. Ze moeten ook als zodanig behandeld worden. Dat wil zeggen dat 

ze moeten kunnen werken zonder wachtlijsten en ouderbijdragen, en met voldoende goed 

gekwalificeerd en betaald personeel. De gemeente moet ernaar streven dat er twee leidsters 

per groep komen. Samenwerking tussen peuterspeelzalen en basisscholen moet 

gestimuleerd worden. 

 Het aantal uren gymnastiek op de basisschool wordt uitgebreid. De gymlessen 

moeten volledig gegeven worden door vakdocenten. 

 Het schoolzwemmen wordt opnieuw ingevoerd. Geen kind hoort de basisschool te 

verlaten zonder zwemdiploma. 

 De schooltandarts mag weer worden ingevoerd in het onderwijs. 

 Iedere school heeft recht op een conciërge ter ondersteuning van het onderwijzend 

personeel. 

 Het is oneerlijk dat alle nieuwe opleidingen in Middelburg worden gevestigd. Er komt 

een dependance van de Hogeschool Zeeland voor specifieke opleidingen naar Hulst. 

Een deel van onze jongeren hoeft dan niet meteen na het voortgezet onderwijs te 

vertrekken en is het mogelijk om deze jeugd in Zeeuws-Vlaanderen te houden. We 

denken hierbij aan een opleiding, waarvoor in de rest van Nederland wachtlijsten 

bestaan. 

 Misschien is het op deze manier zelfs mogelijk andere jongeren naar ons gebied te 

trekken. 

 

 

 

 



 

 

 

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 
De Jongeren hebben recht op een eigen plaats in het centrum van Hulst in de vorm van een 

jongerencentrum met een poppodium want dit zijn ook volwaardige burgers. 

 

Sporten moet zoveel mogelijk in de eigen kern kunnen. In elke kern moeten 

daarom goede sportvoorzieningen aanwezig zijn. Snel moet bekeken worden waar dit nu niet 

het geval is, en vervolgens moeten er voorstellen komen om hierin wél te gaan voorzien. 

Tevens kan gedacht worden aan allerlei recreatiemogelijkheden voor jong en oud. De 

gemeente gaat actief op zoek naar plekken die als trapveldje of voetbalkooi/basketbalterrein 

ingericht kunnen worden. 

 

Met tariefsverhogingen voor sportdeelname wordt uiterst terughoudend 

omgesprongen, om uitval vanwege financiële redenen te voorkomen. Tarieven voor de jeugd 

mogen hooguit met de inflatie verhoogd worden. Sportclubs mogen niet verder worden 

geprivatiseerd. 

 

De gemeente investeert in gehandicaptensport en in de toegankelijkheid en bruikbaarheid 

van geschikte accommodaties voor mensen met een beperking. 

 

Kunst en cultuur zijn verbonden. Verwondering doet scheppen. Hulst levert de voorwaarde 

voor die schepping van een gevarieerd en bereikbaar aanbod van de kunsten voor al haar 

burgers, van jong tot oud.  

 

Er worden middelen vrijgemaakt voor het verkrijgen van vrije plakplaatsen. 

 

Wat er in en met Den Dullaert is gebeurd is schandalig. Een grote wijk als de Dullaertwijk 

verdient een volwaardig multicultureel/sportcentrum Het gemeentebestuur moet eindelijk 

eens ballen tonen en zorgen dat het centrum schoon is en fatsoenlijke sanitaire 

voorzieningen heeft. Verhuizen van onderdelen van Den Dullaert naar het centrum is wat de 

SP betreft geen optie. 

 

De openbare bibliotheek vervult een belangrijke functie in de gemeente. De bibliotheken in 

de kernen en wijken dienen te worden behouden. Bekeken wordt hoe de betekenis van de 

filialen voor de kern vergroot kan worden, door er meer culturele activiteiten in te 

programmeren. De bibliotheek hoort thuis in de wijk, makkelijk bereikbaar voor iedereen en 

een trefpunt voor mensen uit de wijk. Wat de SP betreft bepaalt de gemeente de nieuwe 

plaats van de bibliotheek en niet het bestuur van de bibliotheek. 

 

Cultuurdeelname door jong en oud verdient een stimulans. Jong geleerd is oud gedaan. 

Daarom moeten alle leerlingen van basisscholen en het voortgezet onderwijs minimaal twee 

keer per jaar de kans krijgen om gratis een film, theater- of muziekvoorstelling te bezoeken. 

Ook actieve cultuurbeleving wordt gestimuleerd; door mensen via goedkope 

workshops en korte cursussen kennis te laten maken. 

 



Hulst kent veel amateur beeldend kunstenaars. Toch maakt slechts een klein deel van de 

Hulsterse bevolking kennis met hun werk. Deze groep verdient de steun van de gemeente.  

 

Het is belachelijk dat er voor het museum in de stad nog steeds geen definitieve oplossing is 

gevonden. Dit is een typisch voorbeeld van onderwerpen waar het gemeentebestuur geen 

aandacht voor heeft. Om museumbezoek te stimuleren moet het museum “De Vier 

Ambachten” voldoende subsidie krijgen. Het museum dient op minimaal één vaste dag in de 

maand voor een euro toegankelijk te zijn. Voor jongeren tot achttien jaar is het altijd gratis 

toegankelijk. Het museum dient zeker toegankelijk te worden gemaakt voor mindervalide 

mensen. 

 

We gaan met respect om met onze prachtige monumenten. Het moet in Hulst onmogelijk zijn 

om te bouwen in onze stadswallen of onooglijke en hoge gebouwen te plaatsen in de buurt 

van onze mooie vesting. In de binnenstad mogen alleen dakpannen met zonnecellen worden 

geplaatst. Als alternatief wordt de bewoners van de binnenstad deelname aan een 

coöperatie voor zonnepanelen aangeboden.  

 

 

SOCIAAL DOMEIN 
Hoewel de gemeente steeds meer taken heeft gekregen op dit gebied heeft ze deze taken 

steeds verder van zich afgeschoven. Alle miljoenen die omgaan in het sociaal domein zijn 

door de gemeenteraad amper nog te controleren.  

 

Dit gaat wat de SP betreft veranderen:  

 De gemeente gaat de taken die ze heeft op het sociaal domein onder directe 

democratische controle uitvoeren. 

 Hulst Voor Elkaar, het uitvoeringsorgaan van de gemeente legt jaarlijks direct 

verantwoording af aan de Gemeenteraad.  

 De gemeente gaat nooit op de stoel van de dokter zitten. De SP vindt het schandalig 

dat de gemeente denkt te weten wat voor soort jeugdzorg kinderen nodig hebben. 

 De reserve sociaal domein wordt uitsluitend gebruikt voor tegenvallers binnen het 

sociaal domein. 

 Dethon moet blijven bestaan als sociale werkvoorziening. De SP vindt het schandalig 

dat de gemeente Terneuzen de noodzakelijke besluiten over Dethon over de 

verkiezingen heen tilt. 

 Mensen aan het werk helpen oftewel reintegreren betekent niet mensen verplicht aan 

het werk zetten maar in mensen investeren door bijvoorbeeld het aanbieden van een 

opleiding. 

 

 

MILIEU 
In het gemeentelijke groenbeheer moet een grotere plaats ingeruimd worden voor ecologisch 

beheer. Op veel plaatsen zijn daarvoor de omstandigheden aanwezig. 

De gemeente dient bij infrastructurele veranderingen (wegenbouw) goede 

samenwerking te beogen met andere verantwoordelijke instanties zoals het Waterschap, 

Rijkswaterstaat en lokale natuur- en milieuorganisaties. Bestaande kreken en watergangen 

moeten worden ontzien. 



 

De commerciële houtproductie op de landschappelijke dijken van het Waterschap moet 

nauwlettend gecontroleerd worden op tijdige herbeplanting.  

 

Jacht met geweer -onder de noemer wildbeheer- op alle soorten vogels wordt verboden 

binnen een straal van minstens 10 kilometer van het beschermde vogelrustgebied Het 

Verdronken Land van Saefthinge en andere vogelrustgebieden binnen de gemeente.  De SP 

wil een plezierjacht verbod en tevens een verbod op het houden van pelsdieren voor bont.  

 

De SP wil een betere samenwerking tussen Gemeente en Dierenbescherming. Bij tijdig 

ingrijpen kan veel leed voorkomen worden, voor zowel in het wild levende dieren als 

particulier gehouden dieren. 

  

In samenwerking met de Provincie moet er geïnvesteerd worden in de totstandkoming van 

een plan ter behoud van onze leefomgeving, Met een Natuurbeheerplan in de hand door ‘ t 

Hulster land. Mooie natuur moet ook voor mensen toegankelijk blijven.  

 

We willen betere samenwerking tussen de landeigenaren en natuurorganisaties ter behoud 

en bevordering van de natuurwaarde van het land en het landschap.  

 

De ecologische waarde van o.a. de Wallen en de Liniedijk moet goed worden beschermd. Er 

wordt streng opgetreden tegen activiteiten die schade berokkenen.  

 

De gemeente Hulst schakelt voor de openbare verlichting en stroomvoorziening voor 

gemeentelijke diensten zoveel mogelijk over op het zelf opwekken van stroom.  

 

De gemeente stelt de juiste randvoorwaarde om energiecoöperaties op te kunnen richten. 

De belangrijkste voorwaarde is dat iedereen er aan mee kan doen en niet alleen de mensen 

die het kunnen betalen. 

 

Als wij principiële keuzes moeten maken zullen wij altijd een evenwichtige afweging maken 

tussen ecologie en economie.  

 

De gemeente gaat met de lokale boeren in gesprek om biodiversiteit te behouden dus 

stoppen met agressieve gewasbeschermingsmiddelen. 

De gemeente stimuleert zoveel mogelijk bloemrijke akkerranden rond de akkers en 

ecologisch bermbeheer. 

 

 

RUIMTE EN WONEN 
Hulst heeft teveel grote projecten op haar bordje. Op plan de nieuwe Bierkaai is al afgeboekt. 

De SP heeft achteraf gelijk gekregen dat het plan niet realistisch was. Helaas zitten we nu 

met de werkelijkheid van vandaag en moet er nog het een en ander gebeuren om de 

gemeente er zonder al te veel kleerscheuren af te laten komen.  

De Meerpaal blijft staan en wat de SP betreft komt er op de plaats waar AH/Action heeft 

gezeten een supermarkt voor de binnenstadbewoners. Voor de bewoners die daar nu nog 

wonen moet een oplossing komen waar vooral zij gelukkig mee zijn. Gesprekken hierover 



moeten nu al beginnen.  We kijken eerst waar behoefte aan is en bouwen niet opnieuw voor 

leegstand. 

 

Plan perkpolder is een voorbeeld van hoe zwak het gemeentebestuur zich opstelt tegenover 

projectontwikkelaars. Waren er in het begin nog 4 partners die in het plan geloofden, 

intussen is alleen de gemeente Hulst nog over die de risico’s loopt.  

Oorspronkelijk zaten er in het plan nog onderdelen waarvan de bevolking van Kloosterzande 

kon meeprofiteren, intussen is het plan veranderd in dat wat anderen interessant vinden om 

te bouwen. 

 

In plan Perkpolder kan wat ons betreft de golfbaan helemaal verdwijnen. 

De woningen die op het veerplein worden gebouwd moeten bereikbaar zijn voor de 

bewoners van Kloosterzande. Dus betaalbare woningen. Ook voor jongeren, starters en 

senioren. 

 

Er komt in het plan een verbinding met de overkant. 

 

De SP vindt dat er met het verbreden en vergroten van het huidige strand veel meer voor de 

lokale bevolking en toeristen wordt gedaan dan golfbanen en vier sterren hotels. 

 

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid van de jachthaven. 

 

Er wordt rekening gehouden met de wensen van de bestaande campings in het gebied. 

 

Voor de hele binnenstad stoppen we met het bouwen in en tegen de wallen. We breken 

geen panden meer af. De panden die leegstaan worden opgeknapt en opnieuw in gebruik 

genomen. 

 

Er komt een onderzoek naar welke financiële risico’s Hulst loopt met al deze grote projecten 

tegelijk. Het huidige gemeentebestuur laat een erfenis achter waar we in de gemeente Hulst 

nog jaren de dupe van kunnen zijn.  

 

Er komen geen nieuwe grote projecten voordat de huidige allemaal zijn afgerond. 

In Hulst wordt veelal gebouwd waar projectontwikkelaars het meest aan kunnen verdienen. 

Dit gaan we veranderen.  

 

Er is in Hulst behoefte aan: 

 Het energiezuinig maken van de sociale woningvoorraad. 

 Betaalbare woningen voor jongeren. 

 Starterswoningen. Dit zijn betaalbare woningen voor jonge gezinnen die voor het 

eerst een woning kopen. 

 Seniorenwoningen in de dorpen. De inwoners van onze dorpen moeten daar kunnen 

blijven wonen ook als zij ouder worden. 

 

 

 

 

 



 

 

HOE GAAN WE DIT BETALEN? 
In de afgelopen jaren zijn een toenemend aantal taken overgeheveld naar de gemeenten. 

Steeds opnieuw gingen deze zogenaamde decentralisaties gepaard met bezuinigingen. Dat 

betekent  dat een toenemend aantal taken moet worden uitgevoerd met steeds minder geld. 

Het huidige bestuur kiest er voor om steeds vaker tegen haar bewoners te zeggen: zoek het 

zelf maar uit.  

De SP kiest hier duidelijk niet voor. Wij kiezen voor een overheid die er is voor haar 

inwoners. Dit alles betekent dat wij u niet gaan beloven dat allerlei belastingen omlaag gaan. 

Wel gaan wij er op letten dat de lokale lasten niet hoger worden.  

Enkele belastingen die wij nog speciaal willen noemen:  

 

 Toeristenbelasting kan wel omhoog. De toeristen mogen ook meebetalen aan de 

voorzieningen. De toeristenbelasting is momenteel maar € 0,65. 

 

 De forensenbelasting mag ook omhoog. Forensenbelasting wordt betaald door 

mensen die in onze gemeente een tweede huis hebben. De SP vindt als men het kan 

veroorloven een tweede huis te bezitten mag men ook iets meer belasting betalen. 

 

 Hondenbelasting mag je alleen heffen als die ook voor de voorzieningen voor honden 

wordt gebruikt. 

 

 Sabewa, de instantie die voor de gemeente de belasting int, moet precies doen wat 

de gemeente wil. De SP wil dat de inwoners van de gemeente Hulst per maand, dus 

in 12 termijnen, kunnen betalen. 

 

 De grote projecten hebben al genoeg geld gekost. Er zijn al miljoenen euro’s 

gemeenschapsgeld naar de grote projecten gegaan. Er gaat geen extra geld naar de 

grote projecten. 


