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DE GROTE 6 SPeerpunten
In vele zaken en op verschillende terreinen is er al een omslag te bespeuren sinds de 

Socialistische Partij in Hulst een raadszetel bezet.

De komende raadsperiode wordt een pittige uitdaging waar onze fractie niet voor 
wegholt. Integendeel! Met de komst van nieuwe wet- en regelgeving op vooral sociaal 
gebied is het van groot belang dat er in de raad een volksvertegenwoordiging is die de 
uitvoering van die nieuwe regels nauwlettend kan toetsen aan de menselijke maat.

Inwoners laat je niet als enige partij bezuinigen. Als overbodige luxe en verspilling binnen 
het gemeentebestuur kan worden tegen gegaan…    wethouders is dus voldoende voor een 
gemeente als Hulst.

De sloop van huurwoningen moet aan banden worden gelegd, er worden jammerlijk genoeg nog 
steeds relatief goede en betaalbare woningen gesloopt om duurdere koopwoningen te bouwen. 
Een groter deel van de nieuwbouw moet worden gerealiseerd in de sociale sector, het ontstaan 
van inkomenswijken moet worden voorkomen, het bouwen van betaalbare starterwoningen in 
de huursector moet bevorderd worden. De starters op de woningmarkt verdienen in Hulst 
extra aandacht. Wij moeten voorkomen dat onze jeugd wegtrekt. Door middel van betaalbare 
woningen, werk en activiteiten voor de jeugd denken wij de jeugd hier een toekomst te kunnen 
bieden. Ook moeten er harde afspraken over goed onderhoud en betere isolatie gemaakt 
worden met de corporaties die in onze gemeente actief zijn en of worden. Huurder organisaties 
moeten meer ondersteuning krijgen zowel financieel als ambtelijk. 

De uitbreiding van taken die Hulst op het bordje gaat krijgen moet niet leiden tot verschraling 
van verworven voorzieningen in wijken, buurtschappen en dorpen. De leefbaarheid moet 
gewaarborgd blijven en Hulst heeft de sleutel overhandigd gekregen. Voldoende sociale 
woningbouw, een intensief gebruik en goed beheer van dorps- en buurthuizen, wijkverpleging 
en huisartsen, maatschappelijk werkers, scholen, sport en recreatievoorzieningen zijn 
noodzakelijk voor een gezonde sociale leefomgeving. De krimpgelden gaan we binnenhalen.

WONEN

VOORZIENINGEN IN DORPEN EN KERNEN 

EEN BETAALBAAR GEMEENTEBESTUUR

3



We kunnen helaas niet meer terugkomen op gemaakte afspraken en getekende contracten.
De SP heeft zich in het verleden steeds fel verzet tegen projecten waar de gemeente grote 
geldelijke risico’s bij loopt. Nu is het moment aangebroken om pas op de plaats te maken want 
de kosten voor de gemeente en de lage inkomsten uit deze “deals” zijn niet te verantwoorden.

Solidariteit  is  de  kracht  waar onze samenleving uit voortkomt. De kwaliteit van onze 
gemeenschap staat of valt bij deze solidariteit! Ook nu weer heeft dit gemeentebestuur 
bezuinigingen op voorzieningen als sluitpost in de begroting opgenomen. Net als afgelopen 
raadsperiode  zullen wij ons hier met hand en tand tegen blijven verzetten. Kortingen op 
het pakket van de bijzondere bijstand en de gehandicaptenvoorzieningen moeten worden 
teruggedraaid. De capaciteit  van de schuldhulpverlening moet worden uitgebreid. De 
wachttijden bij het aanvragen van  (bijzondere) bijstand moeten tot het minimum beperkt 
worden.  Een ieder die moet werken met behoud van uitkering, krijgt nuttig werk te doen. 
Gedegen en professionele begeleiding dat vakbekwaamheid bevordert. Bij een goede inzet 
staat er een beloning tegenover. Het re-integratietraject moet leiden naar werk.  We blijven 
ijveren voor het behoud van Dethon als sociale werkvoorziening.

Informatievoorziening is voor de SP in Hulst van essentieel belang. Inwoners hebben het recht 
om precies te weten hoe de wetgeving in elkaar zit; waar moet je rekening mee houden en waar 
heb je recht op. Onderzoek heeft uitgewezen dat op dit punt een inhaalslag valt te behalen.
Transparant, eerlijk en open en steeds op een fatsoenlijke sociale manier, zo zou de SP het 
graag zien. Ook Hulst heeft de plicht om haar inwoners fatsoenlijk en op uitgebreide schaal 
goed te informeren over de, al dan niet landelijk opgelegde, regels en nieuwe uitgangspunten.

GROTE PROJECTEN

SOLIDARITEIT

INFORMATIEVOORZIENING EN INWONERS



KIEST u mee?
Hulst is een prachtige gemeente aan de grens met Vlaanderen en met dezelfde Bourgondische 
trekjes. Een gemeente die veel bezoekers uit andere streken aantrekt vanwege haar rijke 
historische verleden als vestingstad en het grote winkel en horeca aanbod.
Rondom Hulst liggen haar 14 dorpskernen  en fraaie buurtschappen met een eigen identiteit 
en een  gemoedelijke sfeer, waar het rustig wonen is in uitgestrekt landelijk gebied.

De komende collegeperiode komen er veel taken naar de gemeente. Den Haag en de provincie 
gooien heel wat over de schutting. Dit gebeurt steeds samen met een flinke bezuiniging. 
Jeugdzorg is een voorbeeld hiervan. Wij vinden dat de kwetsbaarste kinderen in onze gemeente 
hiervan niet de dupe mogen worden. Als dit betekent dat er eigen geld bij moet. 
Dan                   wij daarvoor!

In dit verkiezingsprogramma zoomen we in op onze  standpunten die er voor moeten zorgen dat 
Hulst ook vooral een sociale gemeente wordt. Een gemeente die oog heeft voor de minstens 
400 kinderen die onder de armoedegrens opgroeien met daaraan gekoppeld een nette en 
vooruitstrevende behandeling van cliënten bij het loket voor Werk en Inkomen.
Hulst moet een ruimhartig aanbestedingsbeleid voeren als het gaat om ouderenzorg, taxi en 
busvervoer en niet de kop in het zand steken als het misgaat.

En het is de afgelopen jaren goed misgegaan getuige de verkeerde keuzes bij de 
stadsvernieuwingsprojecten. Er is veel geld in de grond gestopt en vooral projectontwikkelaars 
profiteren van de opbrengsten. De Vestingstad is te grabbel gegooid en het aanzien definitief 
verkracht. Er is, ondanks deskundig advies,  gewoon in de historische wal gebouwd en de 
betreffende nieuwbouw kreeg er een ongeoorloofd verdiepinkje bij.
Gelukkig hebben we de tijd achter ons gelaten dat het gemeentebestuur en de ambtenarij het 
machtscentrum waren en bovendien zelfzuchtig opereerden met gemeenschapsgeld. Maar we 
zijn er nog niet want Hulst moet beter haar best doen de burgers te informeren en te betrekken 
bij belangrijke besluiten.

KIEZEN



De cultuuromslag moet nog steeds gewonnen worden van het achterkamertjes overleg en 
de besloten vergaderingen, waarbinnen besluitvorming op ondemocratische wijze tot stand 
komt. De gemeenteraad was de afgelopen 4 jaar zeer zwak in haar slagkracht vanwege de 
ongelukkige zetelverdeling. Daar kan de SP dus ook een verschil maken.

Tijdens deze periode werd het weer duidelijk dat natuurwaarden met een korreltje zout worden 
genomen of gewoonweg door de voltallige raad werden genegeerd.
De SP moest de raad in herinnering brengen dat er een provinciaal vastgesteld natuurbeheerplan 
bestaat waar Hulst ook onder valt.
Zo kreeg de Graauwse Kreek de bestemming  Natuur en verplicht de directe omgeving 
daarmee rekening te houden.

Ook in Hulst gaan bedrijven failliet. Ondernemers zitten met de handen in het haar en 
tegelijkertijd komen er meer bezuinigingen op Hulst af; de regering wil de crisis niet laten 
betalen door bankiers maar door bewoners, niet door beleggers maar door bejaarden, niet door 
de veroorzakers van de crisis maar door de slachtoffers; werknemers en kleine zelfstandigen, 
jongeren en studenten, ouderen en zieken. Zij leveren in, terwijl de veroorzakers buiten schot 
blijven. Ook dit zijn politieke keuzes, maar niet de keuzes van de SP.

De SP wil andere keuzes: Wij                     voor de sociale voorzieningen van Hulst en werken 
aan een leefbare samenleving met kansen voor iedereen. Vanuit onze kernwaarden van 
menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit eisen wij dat mensen invloed op hun 
eigen leven hebben en op hun eigen omgeving. Als wij het niet doen, wie dan wel? Een solidaire 
samenleving laat geen mensen slachtoffer zijn van omstandigheden. Onze omstandigheden 
maken we zelf. Het is immers onze gemeente waar we wonen, waar onze kinderen opgroeien, 
waar we voor elkaar zorgen, waar we buiten zijn, waar we ons geld verdienen. Hulst is van ons 
allemaal, het is alleen een kwestie van

KIEST u mee?

KIEZEN

KIEZEN!



1. Bestuur          10

2. Veiligheid          11

3. Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte    13

4. Grote Projecten        13

5. Economische Structuur en Toerisme    14

6. Onderwijs en Kinderopvang      15

7. Sport, Cultuur en Recreatie      16

8. Werk en Inkomen        18

9. Zorg en Welzijn         19

10. Milieu          23

11. Ruimtelijke Ordening       25

12. Wonen          27

13. Wie gaat dat betalen?       28

INHOUD



10

1.1 Wij zijn tegen besloten gemeenteraadsvergaderingen. Wij willen ten alle tijden vrij 
zijn om, als het hier misstanden of zaken betreft waar wij het niet mee eens zijn, ze 
aan de orde te stellen of openbaar te maken. Tevens vinden wij dat 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.

1.2 De SP wil de tendens die is ontstaan, om informatie achter gesloten deuren te 
bespreken, stoppen. Het debat en de vragen horen in het openbaar plaats te vinden. De 
opmerking: ”raadslid als u iets wil weten of zeggen komt u maar naar de kamer van de 
wethouder”, wil de SP niet meer horen.

1.3  Het wordt hoog tijd dat de gemeente meer vertrouwen geeft aan haar inwoners.
Meer zeggenschap van mensen over allerlei zaken in hun eigen woonomgeving en de 
betrokkenheid van mensen met elkaar en met hun buurt. Hulst schept de voorwaarden. 
De SP is tevreden met  het instellen van een Inwonerspanel. Nog een wens die uitgekomen 
is.

1.4 Een centraal thema in het collegeprogramma voor de periode 2014-2018 moet
worden: het bevorderen van openheid, zeggenschap en betrokkenheid. College en raad 
moeten er in 2018 op aangesproken kunnen worden wat ze daarvan terecht gebracht 
hebben.

1.5 Het is van belang dat er voldoende middelen beschikbaar blijven, zodat allerlei
groepen, dorps- , wijk-  of straatbewoners subsidie blijven krijgen voor het organiseren 
van (culturele, sportieve of gezelligheids-) evenementen waar ze hun buurtbewoners bij 
betrekken.

1.6 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.

1.7 De gemeente moet in de contacten met haar bevolking optimaal benaderbaar zijn, 
haar afspraken nakomen, niet met dubbele agenda’s werken en inspraak serieus nemen. 
Tevens dienen de inwoners van de gemeente Hulst tijdig te worden geïnformeerd over 
ingrijpende plannen binnen de gemeente.

1.8 Drie wethouders is meer dan genoeg.

1.9 Er komt sollicitatieplicht voor ex-wethouders met wachtgeld.

1.10 Er is veel mis gegaan in de afgelopen raadsperiode. Er komt een raadsenquête 
 naar alles wat er verkeerd gegaan is rond de nieuwe Bierkaai en plan Perkpolder.

1. PROGRAMMA BESTUUR
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De veiligheid in onze regio heeft alles te maken met de ligging. Om de beestjes maar eens bij 
de naam te noemen:

•	wij	zijn	omringd	door	kerncentrales:	locatie	Borssele	en	locatie	Doel	(wie	weet	binnenkort						
nog een tweede in Borssele).
•	de	COVRA	(opslag	voor	nucleair	afval).
•	het	Antwerps	havengebied.
•	de	Kanaalzone:	hier	moeten	in	samenwerking	met	de	gemeente	Terneuzen	meer	en	
betere afspraken gemaakt worden op het gebied van veiligheid
•	DOW
•	zeer	drukke	vliegroutes	over	de	gemeente	 (belangrijk	Europees	kruispunt	 ligt	boven	
industrieterrein Kluizenmolen net over de grens)
•	het	scheepvaartverkeer	op	de	Westerschelde.

Veel risico’s liggen buiten de gemeentegrenzen en zelfs buiten de landsgrenzen en daar 
hebben we geen zeggenschap over. Hemelsbreed zijn de gevaren heel dichtbij. De 
bevolking moet zich bewust zijn van haar omgeving. 

2. PROGRAMMA VEILIGHEID
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2.1 De diverse rampenplannen moeten met de bewoners worden besproken. Waar nodig 
moet er geoefend worden. Mensen moeten duidelijk weten wat ze in welke situatie moeten 
doen. 

2.2 Er mag geen geheimzinnigheid zijn als het over giftige stoffen gaat. Er moet worden 
voorkomen dat er een soort van ramptoerisme ontstaat bij (bijna) rampen.

2.3 Burgernet moet goed gepromoot worden bij de bevolking.
Het kan van levensbelang zijn in onze regio goed op de hoogte te zijn van de situatie.

2.4 Alle telefoonmasten in de regio moeten een noodaggregaat krijgen.

2.5 De gemeente moet initiatieven opzetten om bewoners te betrekken bij de veiligheid in 
hun dorp of wijk. Er komt een reeks publieke ‘veiligheidsdebatten’ om ideeën op te doen 
over hoe de plaatselijke bevolking de veiligheid van haar omgeving ervaart en wat hier 
verbeterd kan worden.

2.6 Alle maatregelen moeten door de rijksoverheid worden betaald. Als tweede 
risicogebied van Nederland moeten wij meer geld krijgen dan dat we nu op basis van het 
inwonersaantal krijgen.

2.7 De politie moet geld blijven krijgen voor preventieve taken. Het contact met de 
leerlingen en de voorlichting op de scholen vinden wij heel belangrijk. Het aantal wettelijk 
voorgeschreven wijkagenten moet terugkomen in onze stad.

2.8 De overschrijding van de wettelijke aanrijtijden voor hulpdiensten is onacceptabel.

2.9 De gemeente gaat samen met de woningstichtingen een plan van aanpak opstellen 
om alle bestaande huurwoningen te voorzien van veiligheidsbevorderende voorzieningen 
zoals rookmelders, dievenklauwen en inbraak werende sloten. Voor nieuwe woningen 
zijn deze voorzieningen uiteraard verplicht. Er zal ingezet moeten worden op het z.g. 
Politie Keurmerk, welke in de grote steden in Nederland reeds uitgebreid door de 
woningcorporaties worden aangeboden.

2.10 De straling van UMTS-masten mag geen risico vormen voor de volksgezondheid, 
deze dienen te worden geplaatst op een veilige locatie. Bij voorkeur buiten bewoonde 
gebieden.

2.11 Veiligheidsregio: we moeten waken voor verplichtingen die vanuit Den Haag worden 
opgelegd t.a.v. de lokale veiligheid. Hierdoor wordt de regelgeving zo ingewikkeld dat 
deze moeilijk uit te voeren is waardoor de veiligheid van onze inwoners in gevaar kan  
komen. Wij denken dat je zaken op kleinere schaal vaak beter kan regelen.
Nu de bevoegdheid weg is gehaald uit de gemeente en onder is gebracht in de 
veiligheidsregio wordt de controle voor de gemeenteraden steeds moeilijker.

2.12 Wij willen Burgernet uitbreiden en rampen opnemen in het systeem.



13

3.1 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.

3.2 Het vervoer van deur tot deur moet in stand worden gehouden. Behoud van de z.g. 
vervoer op maat regeling (belbus).

3.3 De Buurtbus en het gratis openbaar vervoer voor ouderen blijft behouden.

3.4 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.

3.5 Aanleg van of verbreding door nieuw asfalt mag alleen als oplossing van ernstige
fileproblemen en als de veiligheid in het geding is .

3.6 Wij zijn tegen een parking in de tuin van de Kock.

3.7 De Westerscheldetunnel moet zo snel mogelijk tolvrij worden. De tunnel is in bezit 
van de Provincie. De gemeente moet samenspannen met de andere gemeenten om de 
doorgang tolvrij te krijgen.

3.8 Het geld dat extra vrij komt bij de verkoop van de Hertogin Hedwigepolder, mag 
niet worden aangewend om de Tractaatweg in Midden Zeeuws Vlaanderen te verbreden. 
Deze gelden moeten binnen de gemeente Hulst worden aangewend.

3. PROGRAMMA VERKEER VERVOER  EN   

4. PROGRAMMA GROTE PROJECTEN
4.1 De afgelopen raadsperiode is er veel vastgelegd, ondertekend en beloofd wat 
de grote projecten betreft. De SP is realistisch, we willen dit heel graag terugdraaien 
maar dat gaat echt niet lukken zonder grote schadeclaims. We kunnen wat dat betreft 
dan ook geen enkele toezegging doen. Wat we wel kunnen proberen is de projecten 
meer voor de wensen van de bewoners te maken en minder voor het zakkenvullen van 
projectontwikkelaars.

4.2  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.
•	Er	moet	ruimte	zijn	voor	de	bestaande	horeca.	Deze	mensen	hoeven	niet	te	wijken	
voor het zogenaamde viersterren hotel.
•	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.

OPENBARE RUIMTE
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5. PROGRAMMA ECONOMISCHE 
5.1 Werkloosheid is een enorm probleem, zeker in Zeeuws-Vlaanderen, maar wel een 
probleem waarop de gemeente niet zo bar veel invloed heeft. Daar waar de gemeente 
wel 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. 

5.2 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. 

5.3 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.

5.4 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.

5.5 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.

4.3 In plan Bierkaai 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.
•	We	kijken	eerst	waar	behoefte	aan	is	en	bouwen	niet	opnieuw	voor	leegstand.

4.4 In plan Statie worden eerst alle lijken uit het verleden uit de kast gehaald voordat we
verder gaan.

4.5 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.

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

STRUCTUUR EN TOERISME
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5.6 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. 

5.7 We stoppen onmiddellijk met geld pompen in de zogenaamde Economische Impuls 
Zeeland. EIZ levert voor Hulst geen enkele economische meerwaarde op.

5.8 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.

5.9 We gebruiken zoveel mogelijk geld van het werkdeel Wet Werk en Bijstand om te 
investeren in echte opleidingen voor mensen. Zodat ze duurzaam en beter werk kunnen 
vinden.           

5.10 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.

5.11 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. 

5.12 De Nacht van de Nacht moet een toeristisch evenement worden: hierdoor kunnen 
verschillende activiteiten plaatsvinden die publiek trekken.

5.13 Ons prachtige buitengebied heeft nog veel meer toeristische mogelijkheden.

6.1 Onderwijs is de sleutel tot de samenleving van de toekomst. Bezuinigingen en 
onderwijsvernieuwing zorgen echter voor onrust en staan een optimale ontwikkeling 
van de scholieren regelmatig in de weg. Laat de gemeente zich inzetten voor schone, 
veilige en multifunctionele schoolgebouwen, en kies voor kleinschaligheid en bevorder 
de ouderparticipatie. 

6.2 De schaalvergroting in het onderwijs is geen goede zaak, zeker niet als deze leidt tot 
het ontstaan van massale en onpersoonlijke ‘leerfabrieken’. De omvang van scholen moet 
overzichtelijk blijven zodat leerlingen en schoolpersoneel elkaar tenminste van gezicht 
kennen. 

6.3 Wij willen dat de gemeente de sponsoring van scholen door bedrijven terugdringt en 
de “vrijwillige ouderbijdrage” beperkt tot een minimum. 

6.4 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 

 6. PROGRAMMA ONDERWIJS EN 
KINDEROPVANG
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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. 

6.5 Het aantal uren gymnastiek op de basisschool wordt uitgebreid. De gymlessen 
moeten volledig gegeven worden door vakdocenten. Het schoolzwemmen wordt opnieuw 
ingevoerd.

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

6.7 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.

6.8 Naschoolse opvang moet blijven zoals die nu vorm is geven.

 7. PROGRAMMA SPORT, 
7.1  Bewegen is gezond en draagt bij aan het voorkomen van overgewicht; op de
sportclub leren jongeren sociale vaardigheden en op en langs het sportveld komen
mensen met de meest uiteenlopende achtergronden met elkaar in contact. Iedereen
weet het, maar toch wordt het grote belang van sport nog onvoldoende vertaald in
stimulerende maatregelen. Sportdeelname moet op allerlei manieren bevorderd worden, 
Alle wijken en dorpen moeten van de nodige accommodatie zijn voorzien.

7.2  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 recreatie mogelijkheden voor jong en 
oud. De gemeente gaat actief op zoek naar plekken die als trapveldje of voetbalkooi/
basketbalterrein ingericht kunnen worden.

7.3 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.

7.4  Klachten en signalen over Reynaertland moeten door de gemeente serieus worden 
genomen. Het zwembad valt onder de groep sportaccommodaties en  megafuiven horen 
daar niet thuis.

7.5 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. 

CULTUUR EN RECREATIE
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7.6  Jongeren krijgen een eigen podium, door samenwerking tussen de jongerenraad en 
provincie. Jongeren onder de 18 moeten meer kunnen organiseren in de buurthuizen.
Het jongerencentrum de Komma moet een beter onderkomen krijgen. De beoogde locatie 
in de kelder van de Koning van Engeland is geen geschikte plaats.

7.7  Privatisering van Cultureel Centrum Den Dullaert is nog steeds een heet hangijzer. Wij 
zijn van mening dat de gemeente de controle op o.a. aanbod en kwaliteit zal verliezen. Dit 
zal de gemeenschap niet ten goede komen. Privatisering heeft ons nog nooit iets goeds 
gebracht (energiebedrijven, openbaar vervoer en het zwembad). Het is niet gewenst 
de voorzieningen van Den Dullaert uit de wijk te halen. Stop met het uitkleden van Den 
Dullaert. De Bibliotheek annex Leeszaal annex Ontmoetingscentrum moet blijven in de 
wijk.

7.8 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. 

7.9  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.

7.10 Hulst kent veel amateur beeldend kunstenaars. Toch maakt slechts een klein deel van 
de Hulsterse bevolking kennis met hun werk. Daarom zeggen wij: breng de kunst(enaars) 
naar de mensen toe. Dat kan door samen met kunstenaars jaarlijkse een StraatKunstdag 
te organiseren en door in alle kernen een permanente expositieruimte in te richten. 

7.11 Muziekonderwijs moet, zeker voor kinderen, betaalbaar zijn. De huurprijs van 
muziekinstrumenten moet omlaag.

7.12 Om museumbezoek te stimuleren moet het museum “De Vier Ambachten” 
voldoende subsidie krijgen en dient er een depotruimte te worden gerealiseerd om de 
niet tentoongestelde objecten op een juiste manier op te slaan. Het museum dient op 
minimaal één vaste dag in 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.

7.13 We gaan met respect om met onze prachtige monumenten. Het moet in Hulst 
onmogelijk zijn om te bouwen in onze stadwallen of onooglijke en hoge gebouwen te 
plaatsen in buurt van onze mooie vesting.
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8.1 Het steeds sterker wordende beroep op de ‘eigen verantwoordelijkheid’, brengt grote 
groepen mensen in problemen. Dat moet héél anders. Net alsof je voor de lol je baan 
verliest of gehandicapt raakt. Onze richting: ieder mens is waardevol. Ook als hij geen 
goedbetaalde baan heeft. Het ‘sociaal beleid’ in Hulst kán en móet veel socialer.

8.2 De afgelopen jaren is onder het mom van werkloosheidsbestrijding de druk op
uitkeringsontvangers sterk opgevoerd. Uitkeringen van jongeren werden verlaagd, het 
werken met behoud van uitkering werd ingevoerd en mogelijkheden voor extra
inkomensondersteuning werden geweigerd om de uitkering niet te aantrekkelijk te maken. 
Volgens ons is dat de verkeerde weg. Werklozen en uitkeringsontvangers verdienen 
respect en een helpende hand. Werkloosheid is een gevolg van het ontbreken van banen,  
niet van een ‘verkeerde instelling’ van de werklozen.

8.3 Hulst gaat het  project Hulst Werkt! opnieuw bekijken. Uitkeringsgerechtigden moet een 
goed re-integratietraject worden aangeboden. Hieraan worden verschillende voorwaarden 
verbonden. De jobs worden gedaan in het kader van de WMO. We gaan kijken naar het 
besteedbaar inkomen van de opdrachtgever. Inwoners van Hulst die voldoende inkomen 
hebben komen niet in aanmerking voor het kopen van dienstencheques, zij moeten een 
beroep doen op het bedrijfsleven. Hierdoor voorkomen we concurrentie met de kleine 
zelfstandige en vermijden we verdringing op de arbeidsmarkt. 

8.4 Wij steunen de mening van de gemeente dat er een categorie mensen is, voor wie 
de huidige arbeidsmarkt te hoog gegrepen is. Deze werklozen moeten geholpen worden 
met inkomensondersteuning en gestimuleerd worden tot deelname aan maatschappelijke 
activiteiten om te voorkomen dat ze in een isolement raken. 

8.5 De gemeente zorgt voor een laagdrempelige voorziening die mensen met een laag 
inkomen helpt bij het invullen van formulieren voor allerlei voorzieningen en regelingen  
waar nodig ook met huisbezoeken. Dit zijn geen vrijwilligers zoals bij de Burgeradviseur, 
maar ambtenaren  of maatschappelijk werkers die op uitnodiging,  een vrijwillig bezoek 
brengen bij de mensen en hen wijzen op de mogelijkheden voor inkomensondersteuning 
en de nodige voorzieningen. Alles onderbrengen bij de stichting Hulst voor Elkaar is 
geen goede zaak. Ambtenaren en maatschappelijk werkers behoren met hun kennis de 
inwoners te ondersteunen.

8.6 De gemeentelijke sociale dienst moet zeer terughoudend zijn met het uitdelen 
van strafkortingen op de bijstandsuitkeringen. Geen automatische straffen, maar 
goed rekening houden met de omstandigheden en mogelijkheden van de individuele 
uitkeringsontvangers, maatwerk dus. Indien zich problemen voordoen bij gezinnen met 
kinderen wordt direct hulp ingeroepen van maatschappelijk werk of het Centrum jeugd 
en gezin. Kinderen mogen niet de dupe worden van sancties die hun ouders opgelegd 
krijgen.

 8. PROGRAMMA WERK EN INKOMEN
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8.7 De collectieve ziektekostenverzekering voor minima blijft in stand en
bekeken wordt ook hoe de omvang van de doelgroep kan toenemen.

8.8 De maandelijkse inkomstenverklaring voor bijstandsontvangers wordt ingeruild
voor een systeem waarbij alleen veranderingen gemeld moeten worden. In andere
gemeenten blijkt dat uitstekend te werken.

8.9 De gemeente moet subsidie blijven geven aan vakantieprojecten voor kinderen uit 
minimagezinnen, zodat ook kinderen met weinig geld er minstens één keer per jaar op 
uit kunnen.

8.10 De capaciteit van Schuldhulpverlening wordt uitgebreid, en de mogelijkheden om 
mensen met schuldproblemen te helpen worden verruimd, zodat particuliere
schuldbemiddelingsbureaus niet langer nodig zijn. Ook moet er op vrijwillige basis 
Budgetbeheer aangeboden worden. Sollicitatieplicht voor alleenstaande vaders, moeders 
of verzorgenden, van wie de kinderen nog niet leerplichtig zijn, moet worden afgeschaft. 
Aan alleenstaande vaders of moeders of verzorgenden, moeten wel mogelijkheden 
worden geboden voor betaald werk.

8.11 In de gemeente Hulst moet er voor gezorgd worden dat 50 plussers aan het 
werk blijven of komen. Er moet gestimuleerd worden om een zo gevarieerd mogelijke 
leeftijdsopbouw binnen bedrijven te krijgen.

8.12 Mensen die door omstandigheden moeilijker aan werk komen, zouden door Hulst 
ingezet kunnen worden in de gemeente, tegen minimumloon, maar zonder het statuut 
van ambtenaar. Zowel de gemeente Hulst als de werklozen winnen bij deze situatie. Er 
moet gewaakt worden dat deze mensen niet als goedkope werkkrachten worden ingezet.

8.13 Hulst kan alleen maar in zee gaan met solide en betrouwbare re-integratiebureaus.

8.14 Het geld dat de gemeente krijgt voor scholing, wordt echt aan de mensen uitgegeven. 
Het geld wordt niet gestoken in overbodige cursussen.

8.15 De werkgelegenheid in de gemeente Hulst moet afgestemd worden op de scholing 
van haar inwoners. De scholing van de inwoners van de gemeente Hulst dient te 
worden afgestemd  op de werkgelegenheid. M.a.w. géén sollicitatie cursus maar een re-
integratietraject op maat.

9. PROGRAMMA ZORG EN WELZIJN 
9.1 Sinds de invoering van de Wmo is de gemeente voor een toenemend aantal
zorgtaken verantwoordelijk… dit wordt in de toekomst uitgebreid met de AWBZ en de 
jeugdzorg. We blijven er op hameren dat geld bedoeld voor deze zaken daar ook aan 
wordt besteed.
Wij willen dat minimaal het geld dat wij hiervoor uit Den Haag krijgen wordt geoormerkt. 
Als er door omstandigheden meer geld bij moet dan zal de SP dit steunen.
Thuiszorg, jeugdzorg, kwetsbare ouderen verdienen die extra steun.
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9.2 De Wmo biedt nieuwe kansen, maar ook bedreigingen. Hulst moet de wet goed
en ruimhartig uitvoeren, om te voorkomen dat verworven rechten worden afgebroken. De 
invoering van de Wmo mag niet leiden tot aantasting van het voorzieningenniveau dat 
voorheen in de Wvg (Wet voorzieningen gehandicapten) besloten lag.
													•	Er	moet	goed	geluisterd	worden	naar	wat	gehandicapten-	en
             ouderenorganisaties te vertellen hebben.
													•	De	SP	blijft	voornemens	om	goed	de	macht	van	het	loket	van	Sociale	Zaken	in
             de gaten te houden en de bevindingen periodiek te evalueren.
													•	Onwettige	wachttijden	accepteren	we	niet.

9.3 Het  meldpunt voor klachten met betrekking tot de uitvoering van de Wmo blijft bij de 
SP in werking. 
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9.4 De gemeente blijft Steunpunt Mantelzorg ondersteunen, dat erg laagdrempelig 
informatie en ondersteuning biedt aan mantelzorgers (mensen die de langdurige zorg 
voor een familielid of kennis op zich genomen hebben) en dat een functie heeft in 
het signaleren van problemen waarmee mantelzorgers te maken kunnen krijgen. Het 
besteedbaar budget gaat naar de vrijwilligers, niet naar drukwerk en overhead.

9.5 De gemeente moedigt initiatieven aan van burgers die ouderen ook buitenshuis actief  
krijgen.

9.6 De periodieke schoolartsonderzoeken worden in ere hersteld en uitgebreid: ook de 
sociale en geestelijke ontwikkeling van de kinderen wordt onderzocht. Aandacht voor 
gezond leven (beweging, eten) krijgt een belangrijke plaats in het onderwijs. Ook de 
ouders worden hierbij betrokken. Dit kan een extra taak zijn voor de GG&GD.

9.7 Hulst moet zich inzetten voor legalisering van softdrugs in de gemeente. Tevens 
moet de gemeente op zoek naar een geschikte locatie voor een door de gemeente 
gecontroleerde koffieshop. Het huidige drugsbeleid heeft ertoe geleid dat de problematiek 
hieromtrent zich heeft verplaatst naar de wijken en dorpen. Tegelijkertijd voert ze een 
actief ontmoedigingsbeleid voor het gebruik van softdrugs (onder andere met voorlichting 
op scholen).

9.8 Het ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen dient open te blijven. De gezondheidszorg in
Zeeuws-Vlaanderen mag niet verder worden uitgekleed. De gemeente moet ijveren een 
HAP in het Liduina te krijgen. Tevens moeten de inwoners van Hulst weer de beschikking 
krijgen over een apotheek tijdens de avond en nacht.

9.9 Huisartsen moeten terugkeren  in de dorpen en wijken. 

9.10 Prostitutie, drugs- en alcoholgebruik zijn van oudsher zaken waar wij onze ogen niet 
voor willen sluiten. De zogenaamde 0-optie (horen, zien en wegkijken), is voor ons geen 
optie. De gemeente heeft een belangrijke taak hierin regulerend op te treden zodat de 
negatieve uitwassen van deze risicodragende genotsmiddelen zoveel mogelijk bestreden 
worden.

9.11 Welzijn mag wat kosten: wijk- en dorpshuizen zijn belangrijk en de gemeente 
moet zorgen voor voldoende voorzieningen om ruimte te geven aan een bruisend 
verenigingsleven. Dat betekent dat er meer geld moet komen voor accommodaties in 
de wijken en dorpen. Dorpshuizen die een onderhoudsachterstand hebben opgelopen 
worden daarom met voorrang gerenoveerd en aangepast aan de huidige tijd.     

9.12 We zullen de ontwikkelingen van het jongerencentrum met veel interesse volgen en 
de initiatieven van de vergeten doelgroep jongeren van 12 t/m 15 jaar om te komen tot 
een rijk cultureel en recreatief leven in Hulst actief ondersteunen. Voor de jongeren in de 
leeftijdsgroep van 16 t/m 19 jaar is het uitgaansleven uitgehold. De dorpshuizen kunnen 
daar een rol in spelen. De Jongerenraad moet opnieuw leven worden ingeblazen. Als 
Hulst de jongeren in haar gemeente serieus neemt wordt daarmee de kans vergroot dat 
deze mensen ook Hulst als toekomstige woonplaats verkiezen. 

9.13 Stichting Welzijn Hulst is uit zijn voegen gegroeid en is ondergegaan in een nieuwe 
stichting Hulst voor Elkaar. De gemeente Hulst mag zich verheugen op een groeiend 
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aantal ouderen. De voorzieningen en accommodaties moeten steeds op maat zijn en zo 
nodig worden aangepast.

9.14 De voorzieningen in de kernen en de wijken moeten overeind blijven. En waar 
mogelijk uitgebreid worden.

9.15 Dagbesteding-/werkvoorziening gehandicapten wordt uitgebreid en gefaciliteerd.
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10.1 In het gemeentelijke groenbeheer moet een grotere plaats ingeruimd worden voor 
ecologisch beheer. Op veel plaatsen zijn daarvoor de omstandigheden aanwezig

10.2 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. 

10. PROGRAMMA MILIEU

10.3 De commerciële houtproductie op de landschappelijke dijken van het Waterschap 
moet nauwlettend gecontroleerd worden op tijdige herbeplanting. 

10.4 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 
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Verdronken Land van Saefthinge en andere vogelrustgebieden binnen de gemeente. 
De over populatie aan gefokte fazanten moet worden teruggedrongen. De SP wil een 
plezierjachtverbod en tevens een verbod op het houden van pelsdieren voor bont. De SP 
wil een betere samenwerking tussen Gemeente, Dierenpolitie en Dierenbescherming.
Bij tijdig ingrijpen kan veel leed voorkomen worden, voor zowel in het wild levende dieren 
als particulier gehouden dieren.

10.5 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. 

10.6 We willen betere samenwerking tussen de landeigenaren en natuurorganisaties ter 
behoud en bevordering van de natuurwaarde van het land en het landschap.

10.7 De ecologische waarde van o.a. de Wallen en de Liniedijk moet goed worden
beschermd. Er wordt streng opgetreden tegen activiteiten die schade berokkenen.

10.8 De gemeente Hulst schakelt voor de openbare verlichting en
stroomvoorziening voor gemeentelijke diensten volledig over op groene stroom.

10.9 De Nacht van de Nacht wordt beter onder de aandacht gebracht van de inwoners 
zodat zij daar actief aan gaan deelnemen.

10.10 Als wij principiële keuzes moeten maken zullen wij altijd een evenwichtige afweging 
maken tussen ecologie en economie.

10.11 Binnen de bebouwde kom wordt niet meer geklepeld (gras maaien  zonder het 
gemaaide gras te ruimen). 

10.12 Hondenbelasting wordt omgezet in het faciliteren van goede honden 
uitlaatgelegenheden met de daarbij horende middelen om overlast te voorkomen.
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11.1 Wij vinden dat in de afgelopen raadsperiode nog teveel is ingezet op de binnenstad 
van Hulst en te weinig op de wijken, dorpen en buurtschappen. Wederom hebben de 
projectontwikkelaars de kans gekregen om hun prestigieuze projecten op te zetten en is 
er meer geluisterd naar het kapitaal dan naar de behoeftes van de inwoners van Hulst.  
De komende raadsperiode willen we hier meer evenwicht in brengen.

11.2 Bij grote bouwprojecten in de gemeente Hulst (zoals Plan Perkpolder, Plan Bier¬kaai 
en Plan Houtenkwartier) is er niet of nauwelijks op toe gezien om het historische 
karakter te bewaren. Wij zullen erop toezien dat het gemeenschapsgeld dat gebruikt zal 
moeten worden(wij vinden het heel erg dat dit moet) om deze prestigieuze projecten te 
ondersteunen, zo optimaal mogelijk zal worden ingezet. Tevens blijven wij waken over de 
instandhouding van de wallen.

11.3 Faciliteiten zijn belangrijk voor de leefbaarheid van de kernen van de gemeente. De 
gemeente zet zich daarom zoveel mogelijk in voor het behoud van noodzakelijke
faciliteiten w.o. buurtwinkels, banken en postkantoren. Deze dienen in de kernen
gehandhaafd te blijven, en waar mogelijk uitgebreid. Er zijn voorbeelden van hoe het ook 
kan.

11.4 De gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte en openbare gebouwen voor
mensen met een handicap worden verbeterd. Goede bestrating, obstakelvrije trottoirs, 
ingangen en toiletten bij openbare gebouwen die geschikt zijn voor gehandicapten. 
Samen met organisaties van gehandicapten en ouderen wordt periodiek een 
knelpunteninventarisatie gehouden, waarbij alle mogelijke problemen op een rijtje gezet 
worden, en vervolgens aangepakt. Er komen meer openbare toiletten in de binnenstad, 
die door iedereen gebruikt kunnen worden.

11.5 De verlichting op de Vestingwallen van Hulst en andere  te belichten objecten 
moeten zoveel mogelijk beperkt worden. Nieuw te plaatsen of te vervangen verlichting in 
de gehele gemeente Hulst dient te worden uitgevoerd met zonnecellen en of in z.g. LED 
uitvoering.

11.6 Bij het ontwerpen van nieuwbouwwijken hanteert de gemeente voortaan een
speelruimtenorm. Van elke hectare wordt minimaal driehonderd vierkante meter bestemd 
voor veilige buitenspeelruimte. Ook in de bestaande wijken komt meer ruimte voor 
veilig buiten spelen. Wij zijn niet voor wipkip-weides maar voor echte speeltuinen voor 
verschillende leeftijden.

11.7 Een aantal gebieden in de stad heeft de status van beschermd stadsgezicht. In de 
praktijk blijkt die bescherming echter weinig voor te stellen. Als het aan ons ligt wordt er 
geen enkel monument of monumentaal pand dan wel een gezichtsbepalend geheel in 
de gemeente meer gesloopt. Wij ondersteunen het werk van de Oudheidkundige Kring.

11.8 Het onderhoud van de openbare ruimten in de dorpen en wijken rondom de stad Hulst 

11. PROGRAMMA RUIMTELIJKE ORDENING 
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11.10 De gemeente maakt teveel onnodige kosten om het stadscentrum bereikbaar te 
houden. Er worden nog steeds “ad hoc” oplossingen bedacht en uitgevoerd die na enige 
tijd niet of nauwelijks rendement opleveren. Nog steeds zijn er op gezette tijden files in en 
naar de binnenstad van Hulst.

11.11 De SP is voorstander van wat men in de grote steden een “transferium” noemt en 
vervoer naar het te realiseren autovrije centrum moet gratis zijn .

11.12 We stoppen onmiddellijk met het bouwen voor leegstand.

11.13 Er komt een gemeentelijke monumentenlijst. Mooie gezichtsbepalende panden 
vragen extra zorg. We maken het onmogelijk voor projectontwikkelaars om deze panden 
te laten verpauperen. We geven hiervoor NOOIT een sloopvergunning af.  De SP schaamt 
zich voor wat deze gemeente toestaat met bijvoorbeeld de bioscoop. De gemeente mag 
nooit meer toestaan dat projectontwikkelaars expres mooie panden laten verkrotten.

11.14 Er worden middelen vrijgemaakt voor het verkrijgen van vrije plakplaatsen.

laat te wensen over. Zo moet de gemeente fors middelen uittrekken voor het onderhoud 
buiten de binnenstad. 

11.9 Door de slechte staat van onderhoud van de diverse wegen in de gemeente, ervaren 
een flink aantal inwoners schade aan hun huizen. Ook het toenemend aantal gevallen 
van wateroverlast komt voor eigen rekening van de burger. De gemeente is hiervoor 
verzekerd. Wij hebben er begrip voor dat de verzekeringsmaatschappij de gemeente 
verbiedt om schuld te bekennen. Nu is het echter zo dat de bewoners het bos in worden 
gestuurd met de mededeling: “begin maar een procedure tegen ons”. Wij vinden dat er 
één ambtenaar moet komen die verantwoordelijk is voor het uitleggen van de procedure 
zonder de bewoner te demotiveren. Stapsgewijs, bij iedere nieuwe ontwikkeling moet de 
bewoner bij deze ambtenaar terecht kunnen. Van het kastje naar de muur sturen vinden 
wij niet goed omgaan met je burgers.
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12. PROGRAMMA WONEN
12.1 De sociale volkshuisvesting is speelbal geworden van sloopdrift, marktwerking en 
bezuinigingen. Het gevolg is dat de wachttijden landelijk de pan uit rijzen en er
onvoldoende aandacht is voor onderhoud en renovatie. Wij gaan ervoor zorgen dat 
zulk soort situaties niet naar Hulst overslaan. Onze richting: meer bemoeienis van de 
gemeente met de woningcorporaties en versterking van de huurderinvloed. 

12.2 De woonvisie van de gemeente Hulst moet op de volgende punten worden aangepast:
•	De	sloop	van	betaalbare	huurwoningen	moet	aan	banden	gelegd	worden.
•	 Nieuwbouw	moet	 voor	 een	 fors	 groter	 deel	 gaan	 bestaan	 uit	 sociale	 huur-	 en	
koopwoningen.
•	Seniorenwoningen	moeten	in	de	dorpen	worden	gehouden.	Historisch	gezien	is	dit	
een gegeven wat niet mag worden afgebroken.
Oudere inwoners van het buitengebied mogen niet gedwongen worden hun laatste 
jaren in de stad te slijten.
•	Bij	de	woningen	moeten	voorzieningen	komen.	
•	Starters	verdienen	extra	aandacht	op	de	woningmarkt.
•	Er	zal	dus	handhavend	moeten	worden	opgetreden	tegen	verkrotting.

12.3 Woningstichtingen worden meer en meer  instellingen die volledig marktgericht 
(moeten) werken. In schril contrast daarmee staat de ontwikkeling dat de gemeente hen 
steeds meer maatschappelijke taken laat uitvoeren, bijvoorbeeld bij nieuwbouwplannen. 
Dat moet anders. De gemeente moet terughoudend zijn bij het overdragen van taken aan 
de woningstichtingen.

12.4 Er dient een preventief plan te worden opgesteld ten aanzien van
woonruimtetoewijzing. Vaker moet er gebruik gemaakt worden van het ‘labelen’ van
buurten of straten bij de woonruimtetoewijzing. Concentratie van ‘problematische’
bewoners moet voorkomen worden. De bewoners moeten hierbij betrokken worden.

12.5 Gemengde wijken zijn belangrijk. Daarom moeten er afspraken gemaakt worden 
met de woningcorporaties over het tegengaan van inkomenswijken. Onder andere 
moet voorkomen worden dat de sociale huurwoningen in populaire wijken door grote 
huurverhogingen buiten bereik van de doelgroep raken.

12.6 Wij zullen er op toe zien dat de, bij het Plan Perkpolder door de gemeente en
corporatie beloofde betaalbare sociale woonvoorzieningen, er daadwerkelijk komen.

12.7 De gemeente gaat een goed leegstandbeleid ontwikkelen – er is meer mogelijk 
met (tijdelijke) bewoning van leegstaande panden. Verkrotting moet actief worden 
tegengegaan en indien er toch gebouwd moet worden, kan inbreiding als een oplossing 
worden gezien.

12.8 We stoppen met het bouwen van inkomenswijken. Geen enkel bouwplan krijgt onze 
goedkeuring als er geen sociale woningbouw en starterswoningen in het plan zitten.
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Je kunt van alles willen, maar je moet het ook kunnen betalen.

Een goed lezer van ons programma zal het niet ontgaan zijn, dat wij veel zaken willen, die niet 
begroot zijn en dus (veel) geld gaan kosten. De financiële situatie van de gemeente Hulst, is 
op het moment waarop wij dit programma schrijven, uiterst precair te noemen. Het is zelfs de 
vraag of er voor 2016 sprake zal zijn van een sluitende begroting. Dat het absoluut noodzakelijk 
is om een sluitende begroting te hebben, vinden wij als Socialistische partij ook. U hoeft echt 
niet bang te zijn, dat wij met geld gaan smijten om zo de financiële positie van de gemeente 
nog zwakker te maken.

Wij willen met dit programma aangeven, dat als er in de toekomst financiële ruimte gaat 
ontstaan, wij onze wensen hebben waaraan wij dan die beschikbaar komende middelen willen 
besteden.

En omdat wij vinden dat de beschaving van een samenleving afgemeten kan worden
aan de wijze waarop zij met de zwakkeren binnen die samenleving omgaat, zullen
die zwakkeren wat ons betreft, ook in slechtere tijden, ontzien worden.
Toch zien wij op korte termijn al mogelijkheden om een aantal middelen vrij te kunnen maken 
die alvast een aantal doelstellingen uit ons programma financieel haalbaar maken.

13.1 Drie wethouders zijn voor een gemeente als Hulst meer dan voldoende.

13.2 Mogelijkheden om in aanmerking te komen voor Europese subsidie 
moeten beter benut worden.

13.3 Vergoedingen aan raadsleden kunnen met de wettelijk toegestane 20% verminderd 
worden.

13.4 Representatiekosten kunnen aanzienlijk omlaag.

13.5 Het inhuren van externen moet geminimaliseerd worden.

13.6 Door kritisch te kijken naar de post “beheer wegen” moet het mogelijk zijn middelen 
naar andere programma’s over te hevelen. Alleen al de grootte van het bedrag, dat nu 
beschikbaar is voor het beheer van wegen, rechtvaardigt de opvatting van mogelijke 
bezuinigingen.

13.7 En op de langere termijn zullen wij streven naar afschaffing van het zgn. dualisme. 
Het heeft nog geen cent bijgedragen aan het dichten van de kloof tussen burger en 
politiek (en daar was het voornamelijk voor bedoeld), maar het kost wel handen vol geld. 
Ondersteuning van de raad, instellen van rekenkamer, praten en communiceren over 
procedures, regels en richtingen en hoe invulling te geven aan het dualisme.

13.8 Den Haag moet meer betalen voor de veiligheid in onze regio. Wij moeten niet geld 
per inwoner maar geld naar risico krijgen. 

13. DE MANIER VAN FINANCIEREN  
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13.9 Wij zullen uiterst kritisch de voorgenomen toekomstige uitgaven bekijken en 
naast onze meetlat leggen:  menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

13.10 Wat in Brussel besloten wordt, raakt ons ook. Internationale verdragen dwingen 
gemeenten meer en meer de publieke sector over te leveren aan de commercie. 
Daartegen past een krachtig NEE. Onze richting: Hulst maakt zich, zoveel mogelijk samen 
met andere gemeenten,  sterk voor Nederlands verzet tegen de verdere uitverkoop van 
maatschappelijke voorzieningen.

13.11 De zogenaamde krimpgelden moeten ook voor Hulst beschikbaar komen.

13.12 De groten projecten hebben al genoeg geld gekost. Er zijn al miljoenen 
gemeenschapsgeld naar de grote projecten gegaan. Er gaat geen extra geld naar de 
grote projecten.
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