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 Voorwoord lijsttrekker Hageman 
 Beste inwoner van de gemeente Hulst, 

 'Samen  zorgen,  samen  doen',  al  jaren  is  dit  onze  vaste  slogan  en  deze  heeft  nog  niets  aan  actualiteit 
 ingeboet.  Dit  biedt  dat  er  voldoende  ruimte  is  voor  ontwikkeling  en  vernieuwing.  Jong  en  oud  worden 
 betrokken bij het opstellen van nieuw beleid. Samenwerking staat daarbij centraal, op alle gebieden. 

 Wij  werken  graag  samen  met  inwoners  en  ondernemers  bij  nieuwe  beleids-  en  planvorming.  We  zijn 
 er  namelijk  van  overtuigd  dat  ook  u  vol  goede  ideeën  zit,  die  onze  plannen  alleen  maar  beter  kunnen 
 maken.  We  werken  daarnaast  ook  graag  samen  met  andere  overheden.  Om  onze  eigen 
 bedrijfsvoering  efficiënter  te  maken,  maar  ook  om  projecten  die  de  gemeentegrenzen  –  of  soms  zelfs 
 de  landsgrenzen  -  overschrijden  goed  op  te  kunnen  pakken.  Tenslotte  werken  we  ook  graag 
 constructief  samen  met  onze  collega-partijen  in  de  gemeenteraad.  Of  het  nu  coalitie-  of  oppositie 
 partijen  zijn;  gezamenlijk  vertegenwoordigen  we  alle  inwoners  van  onze  gemeente.  We  mogen  het 
 gemeenschappelijke  doel  nooit  uit  het  oog  verliezen  en  moeten  dat  doen,  wat  goed  is  voor  u;  onze 
 inwoner! 

 De  afgelopen  periode  werd  gekenmerkt  door  de  corona  pandemie.  We  hebben  steeds  getracht  het 
 contact  met  burgers  en  bedrijven  te  onderhouden.  We  zijn  u  niet  vergeten.  De  komende  vier  jaar 
 willen  wij  u,  de  burger,  optimaal  betrekken  bij  het  bepalen  van  de  beleidskoers  in  onze  gemeente.  Zo 
 zullen  wij  in  de  aanloop  naar  de  verkiezingen,  maar  ook  daarna,  u  regelmatig  bevragen  hierover.  Wij 
 maken ons dan hard om deze plannen te realiseren. 

 De  afgelopen  periode  heeft  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  als  grootste  coalitiepartij  van  de  gemeente 
 Hulst,  met  twee  wethouders  in  het  college,  hard  gewerkt  aan  een  toekomstbestendige  gemeente 
 Hulst.  Inmiddels  zijn  wij  in  Zeeland  koploper  als  het  gaat  om  het  onderhoud  aan  wegen  en  riolering  in 
 al  onze  kernen,  worden  er  mooie  nieuwbouwplannen  gerealiseerd  en  zijn  er  nieuwe  bedrijven 
 aangetrokken. 

 Ook  de  komende  vier  jaar  hopen  wij  deel  uit  te  mogen  maken  van  het  college  van  burgemeester  en 
 wethouders.  We  willen  samen  met  u  en  met  de  andere  raadspartijen  keihard  werken  om  de 
 leefbaarheid  en  veiligheid  in  onze  gemeente  nog  verder  te  vergroten.  Speciale  aandacht  gaat  hierbij 
 uit  naar  de  gevolgen  van  de  corona  pandemie.  Of  het  nu  gaat  om  sociaal-maatschappelijke 
 ontwikkelingen of het economisch welvaren van ondernemers; u kunt op ons blijven rekenen! 

 Algemeen Belang Groot Hulst vraagt om uw steun en uw stem! 

 Jean-Paul Hageman 
 Lijsttrekker Algemeen Belang Groot Hulst 
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 Speerpunten 

 Onafhankelijk 

 ●  Beleid komt tot stand  in samenspraak met burgers en ondernemers  ; niet van bovenaf. 
 ●  ABGH wil een  Westerschelde zonder schadelijke lozingen  . 
 ●  ABGH vindt dat de  Westerscheldetunnel in 2023 tolvrij  moet worden. 
 ●  Kleine gemeenten, waaronder Hulst, verdienen  een eerlijke verdeling van het gemeentefonds  . 
 ●  Het wachten op landelijk beleid duurt te lang: voor jongeren komt er  een starterslening  . 

 Overal 

 ●  ABGH zorgt voor  een optimale leefbaarheid  in alle kernen. 
 ●  Wij ondersteunen het  verenigingsleven in alle kernen  met een passend subsidiebeleid. 
 ●  ABGH wil voldoende  woonmogelijkheden in alle kernen  voor jong en oud. 
 ●  Iedereen doet mee,  jong en oud bepalen het beleid  samen. 
 ●  In Hulst komt een  buitenzwembad  , Kloosterzande blijft ten alle tijden behouden. 
 ●  Subsidies zijn nodig om  iedereen  aan de energietransitie  mee te kunnen laten doen  . 
 ●  Zorg moet  dicht bij huis  worden gegarandeerd voor iedereen die dit nodig heeft. 
 ●  ABGH draagt  zorg voor de kwetsbaren  in onze samenleving  . 
 ●  De  Bredabus  blijft behouden en  alle kernen blijven bereikbaar  met openbaar vervoer. 

 Optimistisch 

 ●  Sporten is gezond; daarom willen wij een  mountainbike baan  in Hulst. 
 ●  Plan Perkpolder  wordt gerealiseerd op een duurzame en gezonde wijze. 
 ●  Oprichten van eenvoudig toegankelijk  duurzaamheidsloket  . 
 ●  Beleid voor  klimaatverandering en biodiversiteit  versterken we verder. 
 ●  ABGH ondersteunt elk initiatief dat kan leiden  meer economische activiteit  . 
 ●  ABGH wil  extra steun voor ondernemers  in de corona crisis. 
 ●  ABGH  koestert de landbouw  in onze gemeente en ondersteunt nieuwe initiatieven. 

 © Algemeen Belang Groot Hulst 2022 
 www.algemeenbelanggroothulst.nl 

 4 



 Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 
 Algemeen Belang Groot Hulst 

 Kandidaten 

 1.  Jean-Paul Hageman 

 Vogelwaarde 

 6.  Toon Maas 

 Lamswaarde 

 2.  Gino Depauw 

 Walsoorden 

 7.  Marina Strooband 

 Clinge 

 3.  Jos de Block 

 Graauw 

 8.  Dave de Waal 

 Nieuw-Namen 

 4.  Merten Broekaart 

 Kloosterzande 

 9.  Marina Eckhardt 

 Vogelwaarde 

 5.  Jelle Roelands 

 Hulst 

 10.  Carl de Wolf 

 Hulst 
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 11.  Sjarco van den 
 Bergen 

 Vogelwaarde 

 16.  Marco Cappon 

 Hulst 

 12.  Wim van de Heijning 

 Clinge 

 17.  Hannelore van Grol 

 Lamswaarde 

 13.  Tom Schauwaert 

 Hulst 

 18.  Marino de Koning 

 Hulst 

 14.  Jilt Prins 

 Vogelwaarde 

 19.  Nico van Putte 

 Sint Jansteen 

 15.  Jos Buijsrogge 

 Graauw 

 20.  Ruud de Klerk 

 Heikant 
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 21.  Linda Verbiest 

 Vogelwaarde 

 26.  Jolanda Freijzer 

 Terhole 

 22.  Dave de Booy 

 Nieuw Namen 

 27.  Carlos van der Veeken 

 Hulst 

 23.  Yolanda de Theije 

 Kuitaart 

 28.  Danny van Daalen 

 Hulst 

 24.  Karin Rottier 

 Kloosterzande 

 29.  Marlou Segers 

 Vogelwaarde 

 25. Walter Schuren 

 Vogelwaarde 

 31. Fons Dobbelaer 

 Sint Jansteen 

 30.  Jacques Vinke 

 Hulst 
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 1.  Algemeen Bestuur 
 ●  Lokaal en onafhankelijk 

 Algemeen  Belang  Groot  Hulst  is  een  lokale  partij  zonder  belangen  in  Middelburg  of  Den  Haag. 
 Hierdoor  kunnen  wij  kritisch  en  onafhankelijk  beleid  vormen  dat  ten  volle  in  dienst  staat  van  onze 
 eigen inwoners. 

 ●  Burgerparticipatie 

 Het  gemeentebestuur  is  een  zaak  van  ons  allemaal,  niet  enkel  van  wethouders  of  raadsleden. 
 Algemeen  Belang  Groot  Hulst  vindt  het  daarom  belangrijk  dat  burgers,  ondernemers,  verenigingen, 
 stichtingen,  dorpsraden  en  belangengroepen  al  in  een  vroeg  stadium  actief  worden  betrokken  bij  de 
 besluitvorming.  Enkel  en  alleen  op  deze  manier  kunnen  we  een  overheid  zijn  die  werkt  voor  iedereen. 
 Iedereen kan te allen tijde een beroep doen op onze wethouders en raadsleden. 

 ●  Nieuwe burgemeester 

 Na  19  jaar  neemt  Jan-Frans  Mulder  in  oktober  2022  afscheid  als  burgemeester  van  de  gemeente 
 Hulst.  Burgemeester  Jan-Frans  Mulder  wordt  door  velen  omschreven  als  een  toegankelijke, 
 aanspreekbare  en  vriendelijke  burgervader  en  een  kundig  bestuurder.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst 
 beseft  dat  het  geen  gemakkelijke  opgave  zal  zijn  een  opvolger  te  benoemen  en  pleit  er  voor  dat  deze 
 dan  ook  een  aantoonbare  binding  heeft  met  de  gemeente  Hulst.  We  verdienen  een  burgemeester  die 
 geeft om de gemeente en binding heeft met zijn/haar burgers. 

 ●  GEEN gemeente Zeeuws-Vlaanderen 

 Algemeen  Belang  Groot  Hulst  ziet  niets  in  een  herindeling  naar  één  gemeente  Zeeuws-Vlaanderen. 
 Een  gemeente  met  zoveel  verschillende  kernen  zal  leiden  tot  onbestuurbaarheid  en  bovendien  wordt 
 de  afstand  tussen  het  gemeentebestuur  en  haar  burgers  veel  te  groot.  De  gemeente  moet 
 toegankelijk en bereikbaar blijven. 

 ●  Samenwerking 

 Algemeen  Belang  Groot  Hulst  is  een  groot  voorstander  van  samenwerking  over  de 
 gemeentegrenzen.  Het  doel  van  deze  samenwerkingen  is  om  beleid  efficiënter  en  tegelijkertijd 
 goedkoper  uit  te  voeren.  Verder  is  het  belangrijk  dat  er  een  goede  democratische  controle  is  op  deze 
 samenwerkingen en een minimum aan bureaucratie. 

 ●  Transparantie 

 Uitgangspunt  voor  transparantie  moet  niet  langer  zijn  “nee,  tenzij”,  maar  “ja,  mits”.  Burgers  hebben 
 recht  te  weten  wat  er  zich  afspeelt  binnen  de  gemeente  en  hoe  besluiten  tot  stand  komen.  Slechts  in 
 uitzonderingsgevallen  kan  de  gemeente  besluiten  informatie  niet  vrij  te  geven,  bijvoorbeeld  wanneer 
 het om privacygevoelige informatie gaat. 
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 ●  Veteranen 

 Veel  mensen  hebben  gevochten  voor  onze  vrijheid  en  democratie.  Hoewel  we  er  misschien  niet  altijd 
 bij  stil  staan,  blijft  dit  heel  actueel.  Ook  in  de  gemeente  Hulst  wonen  er  vele  oorlogsveteranen  die 
 wereld.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  vindt  dat  er  meer  aandacht  moet  komen  voor  hen.  Om  dit  te 
 realiseren  willen  we  dat  er  een  jaarlijkse  veteranendag  komt  in  het  stadhuis,  een  speciale  plaats  voor 
 veteranen  tijdens  de  dodenherdenkingen  op  4  mei  en  een  voorlichtingscampagne  op  de  scholen  in 
 onze  gemeente.  Ook  zal  de  gemeente  initiatieven  tot  informele  bijeenkomsten  en  het  creëren  van 
 onderscheidingstekens, zoals veteranenpassen en draaginsigines, ondersteunen en faciliteren. 
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 2.  Openbare Orde & Veiligheid 
 ●  Veilig uitgaan 

 Uitgaan  is  leuk  en  moet  leuk  blijven.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  vindt  dat  er  in  de  horeca  een 
 zero-tolerance  beleid  moet  zijn  op  het  gebied  van  agressie  en  geweld.  De  gemeente  moet 
 bevorderen  dat  de  afspraken  uit  het  horecaconvenant  uitgevoerd  blijven  worden.  Zo  moet  het 
 mogelijk blijven geweldplegers uit de horeca te weren. 

 ●  Coronavirus 

 De  inwoners  en  bedrijven  van  de  gemeente  Hulst  hebben  zwaar  te  lijden  gehad  onder  de  corona 
 pandemie.  De  veiligheid  van  onze  burgers  blijft  daarbij  ontzettend  belangrijk.  Hiervoor  heeft  de 
 gemeente een aantal maatregelen  genomen: 

 Beheer: 
 ●  Gentsestraat, Grote Markt en Cornelis de Vosplein aangemerkt als winkelgebied; 
 ●  Inzetten van corona coaches op drukke dagen. 

 Bedrijfsvoering: 
 ●  Thuiswerken door gemeentelijke medewerkers; 
 ●  Nog frequentere schoonmaak van de gemeentelijke gebouwen; 
 ●  Aangepaste fysieke dienstverlening; 

 In  de  zomer  2021  veranderde  de  coronasituatie  in  goede  zin.  Na  de  zomer  waren  de  meeste 
 maatregelen  opgeheven.  Helaas  gingen  in  oktober  2021  de  cijfers  weer  meer  en  meer  de  verkeerde 
 kant  uit.  De  steeds  wijzigende  situatie  bleef  continu  om  alertheid  en  inzet  van  communicatie  vragen. 
 Telkens  als  regels  wijzigen,  is  heldere  en  duidelijke  communicatie  vereist.  Algemeen  Belang  Groot 
 Hulst zal het college van burgemeester en wethouders hierop attent blijven maken. 

 ●  Drugsbeleid 

 Behalve  gevolgen  voor  de  persoonlijke  gezondheid  en  het  risico  op  verslaving  bij  langdurig  gebruik, 
 kan  onverantwoord  gebruik  van  alcohol  en  drugs  veel  maatschappelijke  schade  aanrichten.  Tijdige 
 voorlichting  op  scholen  over  de  gevaren  van  drugs  en  alcohol  heeft  meer  effect  dan  handhaving 
 achteraf!  Het  vroegtijdig  betrekken  van  de  jeugd  en  hun  ouders  bij  deze  zaken  levert  meer  resultaat 
 op  dan  wanneer  je  de  drugsproblemen  moet  oplossen.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  vindt  preventie 
 dan  ook  erg  belangrijk.  Temeer  omdat  hiermee  wordt  voorkomen  dat  onze  jeugd  vroegtijdig  met 
 jeugdzorg in aanraking komt. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de jongerenwerkers. 

 Is  er  toch  drugsoverlast  in  uw  buurt?  Dan  zorgen  wij  dat  het  met  strenge  repressieve  maatregelen 
 wordt  aangepakt.  Overlast  is  uit  den  boze.  Het  zorgt  voor  een  onveilig  gevoel,  met  soms  zelfs 
 gezondheidsproblemen tot gevolg. Een strakke handhaving is dan ook geen wens, maar een must. 
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 ●  Rampenplan: veiligheid moet op de agenda komen! 

 Onze  gemeente  is  prachtig,  rustig  en  groen.  Maar  de  ligging  tussen  twee  grote  kerncentrales  en  aan 
 de  druk  bevaren  Westerschelde  brengt  wel  risico’s  met  zich  mee.  De  afmetingen  van  schepen  die 
 richting  Antwerpen  varen  zijn  de  afgelopen  jaren  enorm  toegenomen  en  de  vaarroute  is  niet  zonder 
 risico’s.  Daarom  moet  het  rampenplan  op  zeer  regelmatige  basis  geactualiseerd  worden.  Algemeen 
 Belang  Groot  Hulst  wil  dat  de  verantwoordelijk  portefeuillehouder  elke  raadsvergadering  een  update 
 geeft  over  alles  wat  hiermee  te  maken  heeft.  Intensieve  samenwerking  met  omliggende  gemeenten  is 
 daarbij evident. Veiligheid moet een vast agendapunt worden! 

 ●  Aanrijtijden hulpdiensten niet oprekken (Politie, Brandweer, Ambulance, KNRM) 

 Een  brand  is  verschrikkelijk  om  mee  te  maken  en  heeft  grote  impact.  Daarom  vinden  we  dat  de 
 brandweer  altijd  -  ook  al  zitten  we  in  een  landelijk  gebied  -  binnen  de  gestelde  normen  bij  een  brand 
 moet  zijn.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  wil  dat  Veiligheidsregio  Zeeland  aan  de  landelijke  eisen  blijft 
 voldoen, zonder vrijstellingen of uitzonderingen. Dit geldt ook voor de aanrijtijden van ambulances. 

 ●  Vrijwillige brandweer 

 De  brandweer  in  Hulst  valt  onder  de  verantwoordelijkheid  van  Veiligheidsregio  Zeeland,  waar  wij  als 
 gemeente  mede-eigenaar  van  zijn.  Geen  enkele  brandweerkazerne  is  in  staat  om  te  functioneren 
 zonder  vrijwilligers.  Deze  vrijwilligers  moeten  we  koesteren  en  waarderen.  Zij  zorgen  immers  voor 
 onze  veiligheid  en  staan  dag  en  nacht  voor  ons  paraat.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  wil  een  nauw 
 contact  met  onze  brandweerposten,  zodat  we  weten  wat  er  speelt.  Bovendien  moet  er  een  nieuwe 
 brandweerkazerne in Kloosterzande komen. 

 ●  Politiekantoor blijft in Hulst! 

 In  de  afgelopen  periode  zijn  er  in  Hulst  veel  geweldsincidenten  geweest.  Ook  ondermijning  –  een 
 vermenging  van  de  onderwereld  en  de  bovenwereld  –  komt  in  Zeeland  steeds  vaker  voor.  Wij  vinden 
 het  belangrijk  dat  u  veilig  over  straat  kunt,  zonder  dat  u  over  uw  schouder  hoeft  te  kijken.  Een  goed 
 uitgerust  politieapparaat  dat  goed  bereikbaar  is  voor  de  burger,  dát  is  waar  we  naar  moeten  streven. 
 Daarom vinden we dat er een bemand politiebureau in Hulst moet blijven. 

 De  wijkagent  heeft  in  landelijke  gemeenten  een  belangrijke  functie.  Wij  willen  zorgen  voor  korte  lijnen 
 tussen  de  wijkagent  en  onze  burgers.  De  samenwerking  met  handhavers  en  toezichthouders  (zoals 
 de  RUD)  van  de  gemeente  en  andere  overheidsinstellingen  moet  worden  versterkt.  Een  van  de 
 belangrijkste doelen is om ondermijning in onze gemeente tegen te gaan. 

 ●  PFAS problematiek 

 Algemeen  Belang  Groot  Hulst  heeft  het  initiatief  genomen  om  een  gratis  en  vrijwillig 
 bevolkingsonderzoek  te  doen  naar  de  hoge  PFAS-waarden  in  de  Westerschelde.  De  volksgezondheid 
 van  onze  inwoners,  die  vis  en  groenten  eten  uit  en  zwemmen  in  de  Westerschelde,  staat  voor  ons 
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 voorop.  Het  versneld  doorsteken  van  de  dijk  om  Westerscheldewater  met  hoge  PFAS-waarden  door 
 te laten in de Hertogin Hedwige polder moet te allen tijde worden voorkomen. 

 ●  Volksgezondheid Perkpolder staat voorop 

 Voor Algemeen Belang Groot Hulst staat de volksgezondheid van onze inwoners voorop 
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 3.  Verkeer, Vervoer & Openbare Ruimte 
 ●  Houd de kleine kernen bereikbaar 

 Goed  openbaar  vervoer  is  van  cruciaal  belang  voor  het  in  stand  houden  van  allerlei  voorzieningen. 
 Inwoners  uit  kleine  kernen  die  niet  over  eigen  vervoer  beschikken,  moeten  niet  afgesloten  worden  van 
 de samenleving. Het zorgt voor eenzaamheid en soms zelfs gezondheidsproblemen. 

 Wij  eisen  dat  de  provincie  voor  een  veilig,  sluitend  en  betaalbaar  openbaar  vervoerssysteem  moet 
 zorgen.  Vanuit  elke  kern  in  onze  gemeente  moet  het  mogelijk  zijn  om  voor  een  redelijke  prijs  en 
 binnen  een  redelijke  tijd  in  de  grotere  kernen  te  komen.  Of  dat  nu  met  de  grote  reguliere  bus  is,  met 
 de  buurtbus  of  met  de  haltetaxi.  De  inzet  van  vrijwilligers  is  daarbij  erg  belangrijk  en  dient  te  worden 
 gewaardeerd  en  gefaciliteerd,  maar  nooit  ten  koste  van  reguliere  banen.  En  er  moet  te  allen  tijde  een 
 back-up zijn voor vrijwilligers. Immers het vervoer moet verzekerd zijn. 

 Het  Zeeuws-Vlaamse  openbaar  vervoer  moet  nog  hoger  op  de  agenda  komen  bij  Provinciale  Staten. 
 In  de  Regionale  Mobiliteit  Strategie  worden  nieuwe  vormen  of  combinaties  van  vervoer  binnen  het 
 fijnmazige  netwerk  naar  het  hoofdnetwerk  voorgesteld/uitgetest.  Deze  combi’s  moeten  wel  werken  en 
 een  verbetering  zijn  voor  de  reiziger.  Wanneer  dit  niet  het  geval  is  moet  de  provincie  bijspringen  en 
 aanpassingen  doorvoeren.  Dit  om  het  huidige  aanbod  minimaal  overeind  te  houden  of  te  verbeteren. 
 De nieuwe mobiliteitsstrategie dient tijdig te worden geëvalueerd. 

 ●  Huidige openbaar vervoer moet blijven 

 Jongeren  die  naar  een  middelbare  school  gaan,  of  een  vervolgopleiding  volgen  in  Terneuzen,  Goes  of 
 Middelburg, moeten niet eerst verplicht een uur door weer en wind fietsen om op school te komen. 

 Het  opheffen  van  de  huidige  verbinding  tussen  Hulst  en  Breda,  lijn  19,  is  voor  Algemeen  Belang  Groot 
 Hulst  niet  bespreekbaar.  Grote  groepen  met  studenten  maken  gebruik  van  deze  verbinding. 
 Genoemde  alternatieven,  zoals  verbindingen  via  Goes  of  Antwerpen  Centraal  zien  wij  niet  als  waardig 
 alternatief. 

 Kortom;  de  huidige  dienstregeling  van  het  openbaar  vervoer  moet  in  stand  worden  gehouden.  Het 
 gaat  dan  met  name  om  lijn  10  (Kloosterzande-Terneuzen),  lijn  19  (de  “Breda-bus”)  en  lijn  20  (richting 
 Goes). 

 ●  Tolvrije tunnel 

 Inwoners  van  de  gemeente  Hulst  moeten  al  jaren  tol  betalen  om  vlot  vanuit  Zeeuws-Vlaanderen  in 
 andere  delen  van  Zeeland  of  Nederland  te  komen.  Of  het  nou  linksom  via  Westerscheldetunnel  is,  of 
 rechtsom  via  de  Liefkenshoektunnel  bij  Antwerpen.  De  wegen  rond  Antwerpen  worden  steeds 
 drukker,  waardoor  steeds  meer  mensen  –  ook  vanuit  de  gemeente  Hulst  –  de  Westerscheldetunnel 
 kiezen voor een ritje richting ‘Nederland’. 
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 Het  zag  er  naar  uit  dat  de  tunnel  tolvrij  zou  worden  in  2023.  Tot  onze  grote  verbazing  is  dit  in  het 
 regeerakkoord  doorgeschoven  naar  2030.  Voor  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  blijft  de  tolvrije  tunnel 
 in 2023 een must. 

 ●  Randweg Vogelwaarde 

 Trillende  ramen,  scheuren  in  muren,  slapeloze  nachten  en  gevaarlijke  situaties  op  de  weg; 
 Vogelwaarde  ondervindt  al  decennia  lang  veel  overlast  van  doorgaand  (vracht)verkeer,  met  name 
 door  Rapenburg.  Na  jarenlang  discussiëren  gaat  het  er  nu  eindelijk  van  komen;  een  randweg  voor 
 vrachtverkeer  en  landbouwvoertuigen  ten  oosten  van  het  dorp.  In  2022  wordt  gestart  met  de  aanleg 
 van  deze  randweg.  We  vinden  het  belangrijk  dat  omwonenden  en  de  dorpsraad  nauw  betrokken 
 blijven  bij  de  definitieve  planvorming.  Na  realisatie  van  deze  weg,  moeten  ook  Rapenburg,  de 
 Bossestraat en Schoolstraat opnieuw ingericht worden tot veiligere en prettigere straten. 

 ●  Parallelweg langs provinciale weg Terhole - Terneuzen 

 Met  de  aanleg  van  de  rotonde  en  de  parallelweg  tussen  Hulst  en  Absdale  is  de  afgelopen  periode  het 
 laatste  ontbrekende  deel  in  het  traject  tussen  Hulst  en  de  Tractaatweg  (N258)  verkeersveilig  gemaakt. 
 Nu is het wat ons betreft tijd voor de provinciale weg (N290) tussen Terhole en Vogelwaarde! 

 Algemeen  Belang  Groot  Hulst  gaat  er  bij  Provinciale  Staten  op  aandringen  dat  ook  die  drukke  route 
 tussen  Hulst  en  Terneuzen  verkeersveilig  moet  worden  gemaakt.  Landbouwverkeer  moet  er  een 
 eigen  parallelweg  krijgen,  zodat  het  doorgaande  verkeer  vlot  en  veilig  over  de  weg  kan.  Omdat  ook 
 tussen  Zaamslag  en  Terneuzen  nog  een  stuk  parallelweg  ontbreekt,  moeten  we  samen  met  de 
 gemeente Terneuzen dit project hoog op de provinciale agenda zien te krijgen! 

 ●  Traverse Kapellebrug en Kuitaart 

 Door  blijvende  inzet  van  onze  wethouder  Depauw  heeft  de  provincie  de  Gentsevaart  in  Kapellebrug 
 en de Hulsterweg in Kuitaart prioriteit gegeven om te reconstrueren. 

 In  Kapellebrug  worden  er  diverse  verkeersmaatregelen  genomen  die  de  veiligheid  ten  goede  komen. 
 Er  komt  een  rotonde  aan  de  Molenstraat,  waardoor  de  snelheid  bij  de  entree  van  Kapellebrug 
 beduidend  veel  lager  zal  zijn.  Naar  de  toekomst  toe  moet  er  een  onderzoek  komen  naar  het 
 aanleggen  van  een  rondweg.  Langs  de  Gentsevaart  komen  aan  beide  zijden  vrijliggende  fietspaden 
 te  liggen.  Ook  is  er  een  nieuwe  aansluiting  voorzien  van  de  toegang  tot  de  Plus  supermarkt.  De 
 plannen  zijn  in  overleg  met  de  bewoners  en  ondernemers  opgesteld  en  zullen  ter  inzage  komen  te 
 liggen. 

 In  Kuitaart  wordt  er,  op  initiatief  van  onze  wethouder,  gekeken  naar  mogelijkheden  om  de  snelheid 
 naar  beneden  te  krijgen  en  de  verwezenlijking  van  een  vrijliggend  fietspad  voor  de  grote  groepen 
 scholieren  die  er  dagelijks  passeren.  De  dorpsraad  en  provincie  zijn  nauw  betrokken  bij  de 
 planvorming. Algemeen Belang Groot Hulst streeft ernaar deze plannen in 2023 gerealiseerd te zien. 
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 ●  Voertuigen en fietsers gescheiden 

 Het  gebeurt  helaas  nog  maar  al  te  vaak  dat  fietsers  het  slachtoffer  worden  van  een  verkeersongeval. 
 Bij  drukke  doorgaande  wegen  waar  een  reconstructie  van  de  (provinciale  )  weg  plaats  vindt,  pleiten 
 wij voor een vrijliggend fietspad naast de weg, 

 ●  Carpoolen: goed voor het milieu, gezellig én goed voor de portemonnee 

 Steeds  meer  carpoolers  maken  gebruik  van  de  parking  bij  de  rotonde  aan  de  grens  in  Kapellebrug. 
 Om  het  de  carpoolers  wat  aangenamer  te  maken,  plaatsen  we  daar  een  fietsenstalling  en  een  ruimte 
 om  droog  te  kunnen  wachten.  Daarnaast  gaan  we  onderzoeken  of  er  ook  behoefte  is  aan 
 carpoolparkings op andere plaatsen in onze gemeente, zoals bij Terhole, Absdale, of Nieuw-Namen. 

 ●  Goed verlichte straten 

 Algemeen  Belang  Groot  Hulst  vindt  het  erg  belangrijk  dat  u  zich  veilig  voelt  op  straat.  Openbare 
 verlichting  in  de  straten  van  onze  kernen  en  op  verbindingswegen  zorgt  daarvoor.  Het  zorgt  voor 
 minder criminaliteit en betere verkeersveiligheid. 

 Wij  vinden  dan  ook  dat  de  verlichting  ’s  nachts  aan  moet  blijven,  echter  minder  intensief.  Dit  om 
 bewoners  niet  te  veel  overlast  te  bezorgen,  anderzijds  voldoende  licht  voor  sociale  veiligheid.  De 
 extra  kosten  kunnen  gecompenseerd  worden  door  het  toepassen  van  slimme  en  duurzame  LED 
 verlichting. 

 ●  Meer groen, minder steen 

 In  met  name  de  oudere  straten  in  onze  gemeente,  staan  huizen  vaak  dicht  op  de  straat.  Dit  zorgt  voor 
 een  versteende  uitstraling.  Dat  ziet  er  niet  alleen  minder  fraai  uit,  het  zorgt  ook  voor  wateroverlast 
 omdat  regenwater  nauwelijks  de  bodem  in  kan  zakken.  Om  de  kwaliteit  van  de  openbare  ruimten  te 
 verbeteren  en  het  riool  te  ontlasten,  helpen  we  bewoners  die  een  zogenaamde  ‘geveltuin’  willen 
 realiseren, door een aantal stoeptegels voor ze te verwijderen. 
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 4.  Economische zaken 
 ●  Plan Perkpolder 

 Tijdens  de  afgelopen  raadsperiode  is  er  een  start  gemaakt  met  de  verkoop  van  de  woningen  op 
 Perkpolder  en  is  er  een  concreet,  haalbaar  en  betaalbaar  plan  op  tafel  gekomen.  Er  heerst  een  frisse 
 wind waar het gaat om Perkpolder. Echter blijven er problemen uit het verleden de boventoon voeren. 

 Ophoging  met  grond  kan  volgens  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  alleen  gebeuren  met  schone  grond 
 die  minimaal  dezelfde  of  betere  kwaliteit  heeft  als  de  grond  in  het  gebied.  Als  er  grond  van  buiten 
 wordt  opgevoerd  dient  dit  in  overleg  te  gaan  met  de  RUD  op  basis  goede  afspraken  die  in  een 
 protocol worden vastgelegd. 

 ●  Coronasteun bedrijven 

 Bedrijven  zijn  het  kloppende  hart  van  onze  gemeente.  Zij  hebben  een  niet  te  onderschatten  taak 
 wanneer  het  gaat  om  werkgelegenheid  en  leefbaarheid.  Helaas  zijn  door  de  corona  crisis  veel 
 bedrijven  in  moeilijkheden  geraakt.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  wil  bedrijven  zoveel  mogelijk  blijven 
 steunen.  Zo  hebben  we  voor  2022  het  initiatief  genomen  tot  het  opschorten  van  de  reclamebelasting. 
 Ook  moeten  we  in  dit  kader  ruimhartig  omgaan  met  het  verstrekken  van  leningen  aan  bedrijven,  zoals 
 in het kader van TOZO en TONK 

 ●  Kansen voor nieuwe bedrijven 

 Algemeen  Belang  Groot  Hulst  ondersteunt  elk  initiatief  dat  kan  leiden  tot  meer  economische  activiteit. 
 De  gemeente  moet  een  faciliterende  en  ondersteunende  rol  hebben  waar  het  gaat  om  het  aantrekken 
 van  bestaande  bedrijven  en  het  oprichten  van  nieuwe.  Wij  zijn  groot  voorstander  van  het  uitbreiden 
 van  de  bestaande  bedrijventerreinen  om  ook  plaats  te  kunnen  maken  voor  deze  initiatieven.  Burgers 
 in  de  omgeving  mogen  echter  geen  last  hebben  van  deze  activiteiten.  Zo  zien  wij  ook  geen  ruimte 
 voor zware industrie. 

 ●  Minder bureaucratie 

 Te  vaak  lopen  ondernemers  nog  tegen  een  muur  van  bureaucratie  op  bij  de  overheid,  waaronder  ook 
 de  gemeentelijke.  Ondernemers  moeten  doen  waar  zij  goed  in  zijn,  namelijk  ondernemen.  Er  moet 
 meer  ambtelijke  ondersteuning  komen  om  ondernemers  te  steunen  en  te  wijzen  op  kansen  en 
 samenwerkingen.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  is  bovendien  voorstander  van  een  nullijn  voor  wat 
 betreft regelgeving: geen regel erbij voor er ook een verdwijnt. 

 ●  Leegstand binnenstad 

 De  binnenstad  van  Hulst  heeft  een  centrumfunctie  in  onze  regio  voor  zowel  onze  eigen  inwoners  als 
 toeristen.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  wil  samen  met  vastgoedeigenaren  aan  de  slag  om  leegstand 
 tegen  te  gaan.  Het  schrikbeeld  van  de  Noordstraat  in  Terneuzen  willen  wij  koste  wat  kost  voorkomen. 
 In  de  retailstructuurvisie  Hulst  is  er  sprake  van  een  concentratie  van  het  winkelgebied.  Ook  is  er 
 ruimte om naast het winkelen de binnenstad op andere manier te beleven. 
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 De  komst  van  de  bibliotheek,  renovatie  van  het  museum  en  de  bouw  van  de  nieuwe  bioscoop  dragen 
 bij  aan  de  culturele  beleving  van  Hulst  en  in  het  bijzonder  van  de  binnenstad.  Ook  grote 
 evenementen  zoals  Vestrock,  marathon  Zeeuw-Vlaanderen  en  de  wereldbeker  veldrijden,  geven  een 
 extra dimensie aan de binnenstad. 

 ●  Verbindingen kerngebieden Hulst 

 De  binnenstad  van  Hulst,  het  Stationsplein  en  Woon  Village  Morres  zijn  de  drie  kerngebieden  voor 
 retail  in  de  gemeente  Hulst.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  wil  dat  de  gemeente  deze  gebieden 
 ondersteunt  door  de  verbindingen  tussen  deze  gebieden  te  optimaliseren.  Voor  de  verbinding  vanaf 
 het  stationsplein  naar  de  binnenstad  liggen  vergevorderde  plannen  “de  zogenaamde  rode  loper”. 
 Deze plannen moeten in 2022 worden uitgevoerd. 

 ●  Samenwerkend beleid werkt 

 De  retailstructuurvisie  Hulst  is  mede  door  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  tot  stand  gekomen.  Om  dit  te 
 realiseren,  zijn  we  samen  met  ondernemers  rond  de  tafel  gaan  zitten  en  hebben  geluisterd  naar  hun 
 ideeën,  problemen  en  wensen.  Wij  beschouwen  de  retailstructuurvisie  Hulst  als  een  huzarenstukje 
 van  hoe  samenwerking  kan  leiden  tot  resultaten.  Deze  processen  en  de  bijbehorende  successen 
 zullen  we  ook  de  komende  vier  jaar  door  zetten  door  het  economische  beleidsplan  te  actualiseren. 
 Voorwaarde  is  wel  dat  de  huidige  goede  samenwerking  OVHV  en  het  bezoekersmanagement  worden 
 gecontinueerd 

 ●  Winkels open op zondag 

 De gemeentelijke regelgeving moet openstelling van winkels op zondag kunnen blijven garanderen. 

 ●  Voorzieningenniveau kernen 

 Algemeen  Belang  Groot  Hulst  vindt  dat  er  in  elke  kern  en  wijk  ruimte  moet  zijn  voor  middenstand.  Een 
 buurtsuper,  slager  of  bakker  zijn  van  een  niet  te  onderschatten  belang  voor  de  leefbaarheid  van  een 
 kern.  De  gemeente  moet  alles  in  het  werk  stellen  om  bestaande  middenstand  te  behouden  en  nieuwe 
 middenstand te faciliteren. 

 ●  Haven Walsoorden 

 De  haven  van  Walsoorden  heeft  een  belangrijke  functie  voor  werkgelegenheid  en  recreatie  in  de 
 gemeente  Hulst.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  wil  dat  de  haven  op  korte  termijn  wordt  opgeknapt  en 
 dat  de  economische  en  recreatieve  functies  kunnen  blijven  worden  gegarandeerd.  Goed  overleg  met 
 de huidige gebruikers is hiervoor essentieel. 

 ●  Achterland 

 In  de  omliggende  gemeenten  is  er  veel  werkgelegenheid,  zoals  bijvoorbeeld  in  de  kanaalzone  tussen 
 Gent  en  Terneuzen  en  in  de  Antwerpse  Haven.  Bovendien  onderhouden  ook  veel  bedrijven  in  de 
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 gemeente  Hulst  een  economische  relatie  met  bedrijven  in  deze  regio.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst 
 maakt  zich  sterk  voor  een  goede  economische  samenwerking  tussen  de  gemeente  Hulst  en  de 
 omliggende  gemeenten.  De  arbeidsmarkt  reikt  verder  dan  de  grenzen  van  onze  gemeente,  maar 
 verdient toch zeker onze volle aandacht! 
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 5.  Wonen 
 ●  Starterslening 

 Voor  jongeren  wordt  het  steeds  moeilijker  om  een  kans  te  hebben  op  de  woningmarkt.  Dit  komt 
 doordat  er  sprake  is  van  een  overspannen  woningmarkt.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  wil 
 onderzoeken  of  het  mogelijk  is  jongeren  een  steuntje  in  de  rug  te  geven  door  middel  van  een 
 starterslening. 

 ●  Verkennen arrangementen van woningen voor starters 

 Dit  kan  bijvoorbeeld  gaan  om  een  koopgarantregeling  voor  starters  Eenzelfde  regeling  mogelijk 
 maken voor huurwoningen, bijvoorbeeld in de vorm van tijdelijke huurcontracten. 

 ●  Flexwonen 

 Door  het  ontwikkelen  van  een  flexibele  schil  moet  het  mogelijk  worden  om  heel  snel  te  beschikken 
 over  een  aantrekkelijke  huurwoning  voor  doelgroepen,  waaronder  starters,  arbeidsmigranten  en 
 inwoners  die  in  echtscheiding  liggen.  Tijdelijke,  verplaatsbare  woningen  en  tiny  houses  voor  maximaal 
 30  jaar,  waarbij  geen  ellenlange  procedures  dienen  te  worden  gevolgd  om  de  daadwerkelijke  bouw 
 mogelijk te maken. In de prestatieafspraken met onze woningcorporaties kan dit worden vastgelegd. 

 ●  Stimuleren en faciliteren van een brede en duurzame transitie in de woningvoorraad 

 Duurzaam  en  levensloopbestendig  renoveren,  waarbij  te  denken  valt  aan  een  stimuleringsregeling 
 duurzaam thuis, subsidieregeling verduurzaming particulier bezit of een kluswoningen subsidie. 
 Dit  laatste  in  relatie  tot  de  de  hiervoor  bestaande  financiële  provinciale  regeling  “Provinciale  Impuls 
 Wonen” (PIW). 

 ●  Aanpassen uitgiftevoorwaarden voor bouwgrond en realiseren toewijzingsbeleid 

 Starters  en  studenten  die  na  hun  studie  terugkeren  naar  de  gemeente  Hulst  dienen  voorrang  te 
 krijgen  bij  de  toewijzing  van  een  bouwkavel.  Hiertoe  worden  de  algemene  uitgiftevoorwaarden 
 aangepast en wordt een hierbij passend toewijzingsbeleid vastgesteld. 

 ●  Introductie collectief particulier opdrachtgeverschap 
 Starters  die  gezamenlijk  in  het  nieuwbouwplan  Grote  Kreek  twee-onder  een  kapwoningen  dan  wel 
 geschakelde  woningen  willen  realiseren  deze  mogelijkheid  te  bieden  door  hier  vooraf  in  het 
 bestemmingsplan  ruimte  voor  te  creëren.  Dit  kan  geschieden  door  een  vorm  van  collectief  particulier 
 opdrachtgeverschap Hulst (CPOH) uit te werken. 
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 ●  Nieuwbouwprojecten in alle kernen 

 Wij  vinden  het  belangrijk  dat  inwoners  daar  kunnen  wonen  waar  ze  dat  zelf  prettig  vinden.  Dichtbij 
 familie  of  vrienden,  in  een  kern  waar  ze  zich  thuis  voelen.  Daarom  willen  we  dat  er  in  iedere  kern 
 ruimte  is  voor  nieuwe  woningbouwprojecten.  We  moeten  ruimte  creëren  voor  jonge  mensen,  maar 
 ook  voor  ouderen  die  op  hun  oude  dag  in  hun  vertrouwde  omgeving  willen  blijven  wonen.  De 
 woningbouw moet voldoen aan de behoeften van de woonconsument. 

 ●  Woningbouw op bedrijfslocaties binnen de bebouwde kom 
 In  een  aantal  van  onze  dorpen  liggen  bedrijven  middenin  de  dorpskern.  Als  deze  bedrijven  stoppen, 
 of  de  wens  hebben  om  te  verplaatsen  naar  een  bedrijventerrein,  dan  zijn  dit  voor  de  hand  liggende 
 locaties voor nieuwe woningbouwprojecten. 

 Aan  het  Hof  te  Zandeplein  in  Kloosterzande  is  een  oud  bedrijf  gesloopt  en  de  grond  gesaneerd.  In  de 
 eerste  fase  komen  er  23  woningen  in  het  sociale  huursegment  voor  de  inwoners  van  Kloosterzande 
 en  omgeving.  Ook  hiermee  wordt  bereikt  dat  er  een  goede  doorstroming  op  gang  komt  van  een 
 koopwoning  naar  een  levensloopbestendige  woning,  dit  kan  ook  weer  mogelijkheden  bieden  voor 
 starters op de koopmarkt. 

 ●  Vernieuwing tegen verkrotting 

 Een  deel  van  onze  woningvoorraad  is  verouderd  en  voldoet  niet  meer  aan  de  eisen  van  deze  tijd.  Als 
 deze  woningen  leeg  komen  te  staan,  dreigt  verkrotting.  Het  zorgt  voor  een  minder  fraai  aanzien  van 
 een  wijk  en  soms  zelfs  voor  gevaarlijke  situaties.  Vernieuwing  van  deze  woningen  is  gewenst.  Wij 
 willen  ons  hard  maken  voor  nieuwbouwprojecten  waarbij  verouderde  woningen  vervangen  worden. 
 Voor  een  gesloopte  woning  mag  altijd  een  nieuwe  woning  terug  komen,  hetzij  op  dezelfde,  of  op  een 
 andere locatie. 

 ●  Levensloopbestendig en energieneutraal maken particuliere woningen 

 Mensen  worden  steeds  ouder  en  moeten/willen  dan  ook  steeds  langer  thuis  wonen.  Helaas  zijn  niet 
 alle  huizen  daarop  berekend.  Onze  gemeente  heeft  reeds  een  beroep  gedaan  op  het  daartoe 
 ingestelde  volkshuisvestingsfonds  van  het  Rijk.  Het  is  de  bedoeling  dat  in  de  toekomst  door  het  Rijk 
 en  gemeente  in  het  kader  van  het  volkshuisvestingsfonds,  subsidies  beschikbaar  worden  gesteld  aan 
 particulieren  om  hun  woningen  levensloopbestendig  en  energieneutraal  te  maken.  Met  het  Rijk 
 moeten afspraken worden gemaakt om dit daadwerkelijk mogelijk te maken. 

 ●  Aanpak verloedering 

 Verkrotte  woningen  en  slecht  onderhouden  tuinen  hebben  een  negatieve  invloed  op  een  hele  straat 
 en  zorgen  voor  ergernis  en  overlast  bij  omwonenden.  Het  is  een  bron  voor  burenruzies,  die  weer  voor 
 stress  en  gezondheidsproblemen  zorgen.  Daarom  moeten  eigenaren  van  verkrotte  panden  en 
 verloederde  tuinen  gewezen  worden  op  de  situatie.  Eerst  door  middel  van  een  ‘zachte  aanpak’,  als 
 dat niet helpt volgt een hardere aanpak. 

 © Algemeen Belang Groot Hulst 2022 
 www.algemeenbelanggroothulst.nl 

 20 



 Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 
 Algemeen Belang Groot Hulst 

 ●  Hulst promoten als woongemeente 

 Tegen  de  voorspellingen  in,  is  de  bevolking  van  de  gemeente  Hulst  de  afgelopen  5  jaar  toegenomen. 
 Dit  komt  voor  een  bela  ngrijk  deel  doordat  veel  Belgen  naar  onze  gemeente  verhuizen.  De 
 verwachting  is  dat  de  werkgelegenheid  in  de  grensstreek  de  kom  ende  jaren  sterk  stijgt,  onder  andere 
 door  de  ontwikkelingen  in  de  havens  van  Antwerpen  en  North  Seaport.  We  blijven  de  regio  dan  ook 
 promoten  als  woongemeente.  Meer  inwoners  zorgen  immers  dat  voorzieningen  in  onze  gemeente 
 langer  in  stand  kunnen  worden  gehouden  en  leegstand  wordt  voorkomen.  Daarnaast  brengt  het 
 automatisch nieuwe werkgelegenheid met zich mee. 

 ●  Woonzorgvisie en specifieke aandacht voor levensloopbestendig wonen 

 In 2023 wordt de woonzorgvisie Hulst vastgesteld 

 ●  Ouderen zolang mogelijk binnen eigen kern 

 Ouderen  moeten  zo  lang  mogelijk  zelfstandig  kunnen  blijven  wonen  in  hun  eigen  kern.  Dichtbij  hun 
 sociale  netwerk.  Dat  kan  door  aanpassing  van  de  eigen  woning,  of  door  nieuwbouw  van 
 (zorg)woningen.  Bij  nieuwbouw  en  renovatie  van  woningen  dienen  zoveel  mogelijk 
 levensloopbestendige aanpassingen plaats te vinden. 

 ●  Woonzorgcentrum Antonius in Kloosterzande is reeds grotendeels gerealiseerd 

 De  finale  afronding  dient  nog  plaats  te  vinden.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  wil  graag  dat  de  locatie 
 nog  verder  uitgebreid  wordt  tot  een  gezondheidscentrum,  waar  zoveel  mogelijk  voorzieningen 
 aanwezig zijn. Ook de partner moet mee kunnen verhuizen. 

 ●  UItbreiding Blaauwe Hoeve 

 Het is een goede zaak dat zorgvoorzieningen worden geclusterd op de locatie Blauwe Hoeve. 
 De  investering  die  hiermee  is  gemoeid  mag  nooit  ten  koste  gaan  van  de  handen  aan  het  bed. 
 Inkrimping  van  personeel  om  dit  doel  te  bereiken  kan  nooit  aan  de  orde  zijn.  Het  personeel  verdient 
 respect  en  de  druk  op  het  personeel  mag  niet  verder  toenemen.  Zij  verdienen  het  zeker  om  een  keer 
 te kunnen ontspannen en niet steeds noodgedwongen opgeroepen te moeten worden. 
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 6.  Sport 
 ●  Sport voor iedereen! 

 Iedereen  moet  kunnen  sporten.  Ook  kinderen  uit  gezinnen  die  het  wat  minder  hebben  en  geen 
 sportabonnement  kunnen  betalen.  De  bestaande  regelingen  van  het  Jeugdsportfonds  en 
 Jeugdcultuurfonds moeten dan ook gehandhaafd blijven. 

 ●  Sportdorpen 

 Sport  draagt  bij  aan  een  gezonde  en  positieve  levensinstelling.  Daarom  willen  we  alle  inwoners  ─  van 
 jong  tot  oud  –  op  een  laagdrempelige  manier  kennis  laten  maken  met  sport.  De  'Sportdorpen  Clinge 
 en  Kloosterzande'  zijn  een  voorbeeld  van  de  verankering  van  dit  beleid.  Uitbreiding  van  dit  soort 
 initiatieven is gewenst. 

 ●  Extra activiteiten bij verenigingen 

 We  vinden  dat  alle  inwoners  hun  favoriete  sport  moeten  kunnen  beoefenen  in  de  buurt.  Door  middel 
 van  het  project  'Breedtesport'  stimuleren  we  verenigingen  om  ook  andere  sportactiviteiten  te 
 organiseren  en  andere  doelgroepen  in  de  vereniging  op  te  nemen.  Het  project  moet  de  komende 
 jaren  geïntegreerd  worden  binnen  de  bestaande  verenigingen  en  onderwijsinstellingen  en 
 ondersteund  worden  door  vrijwilligers.  Alle  bestaande  voorzieningen  en  accommodaties  moeten 
 ingezet  kunnen  worden.  Verenigingen  kunnen  erdoor  groeien,  de  leefbaarheid  in  kernen  neemt 
 erdoor toe en het stimuleert de gezondheid van onze inwoners. 

 ●  Houd verenigingen in kleine dorpen in stand 

 Verenigingen  hebben  een  belangrijke  sociale  functie.  Mensen  komen  er  bij  elkaar  en  het  is  ook  nog 
 eens  gezond!  Sportactiviteiten  in  kleine  kernen  moeten  dan  ook  zoveel  mogelijk  in  stand  gehouden 
 worden. 

 ●  Geen drempels voor vrijwilligers 

 Sportverenigingen  kunnen  niet  zonder  vrijwilligers.  Als  gemeente  moeten  wij  deze  mensen  koesteren, 
 en niet door allerlei regelgevingen het animo bij deze mensen dusdanig wegnemen dat zij afhaken. 

 ●  Herijking sportaccommodatiebeleid 

 Met  de  herijking  van  het  sportaccommodatiebeleid  moet  voor  alle  sportverenigingen  sprake  zijn  van 
 uniforme  regelgeving  die  recht  doet  aan  een  voor  de  verenigingen  transparante  en  laagdrempelige 
 subsidietoekenning. 
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 ●  Behoud zwembad Kloosterzande 

 Onze  gemeente  heeft  één  openluchtzwembad,  in  Kloosterzande.  Het  is  een  belangrijke  voorziening  in 
 de  zomer  voor  inwoners  uit  de  hele  gemeente  en  toeristen.  Het  openluchtzwembad  in  Kloosterzande 
 moet dan ook behouden blijven. Daarnaast willen wij een tweede openluchtzwembad in Hulst. 

 ●  Steun voor sportevenementen 

 Grootschalige  sportevenementen  zorgen  dat  mensen  kennis  kunnen  maken  met  sport,  stimuleren 
 inwoners  om  zelf  te  gaan  sporten  en  zorgen  voor  levendigheid  en  promotie  van  onze  gemeente.  Wij 
 faciliteren  daarom  evenementen  als  de  Vestingcross,  kermiskoersen,  Marathon  Zeeuws-Vlaanderen, 
 Hulst  by  Light  Run,  Beachvoetvolley  Vogelwaarde,  Highland  Games  en  nog  vele  andere  mooie 
 sportevenementen. 
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 7.  Toerisme & Recreatie 
 ●  Fietsen langs de zoute kant 

 De  gemeente  Hulst  heeft  een  kustlijn  van  zo’n  31  kilometer.  De  Westerscheldedijk  is  een  prachtige 
 plek  om  te  recreëren.  Het  uitzicht  op  de  voorbijvarende  schepen  en  de  prachtige  flora  en  fauna  heeft 
 een  grote  aantrekkingskracht  op  wandelaars  en  fietsers.  Fietsen  langs  de  "zoute"  kant  van  de  zeedijk 
 moet  overal  mogelijk  zijn,  vanaf  Paal  tot  Terneuzen.  Natuur  en  mensen  kunnen  heel  goed  samen 
 gaan in dit unieke stukje van onze gemeente! 

 ●  Meer recreatie en horeca aan de Westerschelde 

 Onze  gemeente  heeft  onlangs  een  aantal  Westerschelde  dorpen  benoemd  tot  ‘ankerplaats’;  dorpjes 
 met  een  toeristische  waarde  waar  recreanten  even  stil  kunnen  staan  en  kunnen  genieten  van 
 laagdrempelige  voorzieningen.  De  dorpen  Emmadorp,  Paal,  Walsoorden  en  Zeedorp  worden  op  die 
 manier  toeristisch  met  elkaar  verbonden.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  staat  open  voor  meer 
 recreatieve  voorzieningen  en  horecamogelijkheden  langs  de  Westerschelde  door  lokale 
 ondernemers.  Dit  te  allen  tijde  in  overleg  met  inwoners  van  de  desbetreffende  dorpen.  We  mogen 
 daarin niet worden belemmerd door provinciaal beleid. Denk hierbij aan de kustvisie. 

 ●  Behoud fiets-voetveer 

 Het  fietsvoetveer  tussen  Perkpolder  en  Hansweert  heeft  in  de  zomer  een  belangrijke  recreatieve 
 functie.  Inwoners  van  de  gemeente  Hulst  en  toeristen  kunnen  genieten  van  een  prachtige  boottocht 
 over  de  Westerschelde  en  het  veer  maakt  het  mogelijk  om  vanuit  onze  gemeente  prachtige 
 fietstochten  te  maken  door  Zuid-Beveland  of  bijvoorbeeld  Goes  per  fiets  te  bezoeken.  Algemeen 
 Belang  Groot  Hulst  vindt  het  belangrijk  dat  het  veer  in  stand  wordt  gehouden  en  een  plekje  krijgt  in  de 
 gebiedsontwikkeling Perkpolder. 

 ●  Schone strandjes 

 De  strandjes  van  Walsoorden,  Perkpolder  en  Ossenisse  zijn  bij  mooi  weer  erg  in  trek  bij  inwoners  van 
 onze  gemeente.  Wij  vinden  dat  de  stranden  periodiek  onderhouden  en  opgeschoond  moeten  worden. 
 Stenen  en  schelpen  moeten  weggehaald  worden,  zodat  inwoners  in  de  zomer  kunnen  recreëren  op 
 een schoon strandje in de buurt, en niet perse een uur naar de Noordzeekust moeten rijden. 

 ●  Uitbreiding verblijfsmogelijkheden 

 Uitbreiding  of  vestiging  van  (nieuwe)  campings  en  andere  verblijfsaccommodaties  faciliteren  wij 
 graag.  Het  stimuleren  van  toerisme  zorgt  voor  inkomsten,  extra  voorzieningen  en  meer  levendigheid 
 in  onze  gemeente.  In  onze  gemeente  moet  plaats  zijn  voor  de  vestiging  van  een  nieuw  hotel,  waar 
 zowel  de  toeristische  als  de  zakelijke  klant  zich  thuis  voelt.  Ook  andere,  bestaande  ondernemers  in 
 het  buitengebied  moeten  via  nieuwe  economische  dragers  alle  medewerking  krijgen,  want  ook  zij 
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 versterken  het  toerisme.  In  de  toekomst  zal  het  toerisme  een  nog  belangrijkere  rol  gaan  spelen  in  hun 
 bedrijfsvoering. 

 ●  Wandelaars en fietsers moeten aan hun trekken komen 

 Goed  onderhoud  van  wandel-  en  fietspaden  is  noodzakelijk.  Het  is  een  belangrijke  randvoorwaarde 
 om  inwoners  en  toeristen  te  laten  bewegen  en  geeft  een  wezenlijke  bijdrage  aan  de  toeristische 
 impuls  van  Hulst.  Zo  kennen  wij  in  onze  gemeente  Hulst  de  (anker)plaatsen,  Ossenisse,  Perkpolder, 
 Walsoorden,  Baalhoek,  Paal  en  Emmadorp.  Enkele  van  deze  dorpen  krijgen  in  overleg  met  de 
 bedrijven  lokale  bevolking  een  belangrijke  face  lift.  Dit  draagt  ertoe  bij  dat  de  strook  langs  de 
 Westerschelde  zeer  aantrekkelijk  wordt  voor  wandelaars  en  fietsers.  Belangrijk  is  dat  er  een 
 verbinding  komt  met  het  internationale  grenspark  Groot  Saeftinghe.  Voorwaarde  is  wel  dat  er 
 permanent overleg is met de “streekholders”. 

 ●  Natuur en recreatie gaan hand in hand! 

 Maatregelen  om  de  natuurwaarden  in  bestaande  natuurgebieden  te  verbeteren  en  deze  gebieden 
 beter  toegankelijk  te  maken  voor  bewoner  en  toerist,  faciliteren  wij  graag.  Wandelen,  fietsen  of 
 recreëren  in  de  natuur  heeft  een  positief  effect  op  de  gezondheid  van  onze  inwoners.  Bovendien  trekt 
 het ook toeristen aan. Natuur en recreatie gaan wat ons betreft hand in hand. 
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 8.  Cultuur 
 ●  Gemeentelijke monumenten 

 Onze  gemeente  kent  veel  unieke  gebouwen  die  een  belangrijke  culturele  waarde  hebben,  maar  niet 
 geclassificeerd  zijn  als  rijksmonument.  Niet  alleen  gebouwen  zijn  monumenten,  Hulst  heeft  ook  een 
 verdedigingslinie  zoals  de  wallen  en  de  Staats  Spaanse  linie  (Liniedijk),  ook  daar  moeten  we  ook 
 zuinig  op  zijn.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  wil  een  gemeentelijk  monumentenbeleid  zodat  deze 
 behouden  blijven  voor  volgende  generaties.  De  komende  raadsperiode  moet  er  echt  werk  worden 
 gemaakt  van  een  goed  monumentenbeleid,  dat  verdient  de  gemeente  Hulst  maar  zeker  ook  alle 
 monumenten. 

 ●  Carnaval 

 Algemeen  Belang  Groot  Hulst  draagt  de  unieke  carnavalscultuur  in  de  gemeente  Hulst  een  warm  hart 
 toe  en  onderkent  bovendien  de  sociale  en  economische  toegevoegde  waarde  hiervan.  Algemeen 
 Belang  Groot  Hulst  wil  de  komende  vier  jaar  de  verschillende  organisaties  die  betrokken  zijn  blijven 
 ondersteunen.  Samen  met  de  vereniging  hebben  wij  het  voor  elkaar  gekregen  dat  de  carnavalscultuur 
 behouden blijft door de realisatie van een carnavalsloods in Walsoorden. 

 ●  Festivalcultuur 

 De  gemeente  Hulst  is  vele  festivals  rijk;  bijna  elke  kern  kent  er  wel  een.  Algemeen  Belang  Groot 
 Hulst  onderkent  ook  hier  de  meerwaarde  op  cultureel,  sociaal  en  economisch  gebied.  Dit  moet  door 
 de gemeente optimaal gefaciliteerd blijven worden. 

 ●  Muziekschool 

 Algemeen  Belang  Groot  Hulst  pleit  voor  actieve  rol  van  de  Zeeuwse  Muziekschool  in  het 
 muziekonderwijs  in  Zeeland.  Dit  kan  door  zich  te  ontwikkelen  tot  een  vraaggerichte  organisatie  en  in 
 te  spelen  op  de  educatie  vraag  die  er  heerst  bij  scholen,  muziekverenigingen  en  individuelen. 
 Muziekonderwijs moet toegankelijk zijn voor alle lagen van de bevolking. 

 ●  Verenigingen 

 Culturele  verenigingen  en  stichtingen  vervullen  een  belangrijke  rol  in  het  behoud  van  tradities  in  onze 
 streek.  Bovendien  spelen  zij  een  verbindende  rol  in  alle  kernen  van  de  gemeente  Hulst.  Algemeen 
 Belang  Groot  Hulst  wil  samenwerking  met  andere  verenigingen  en  het  onderwijs  aanmoedigen.  Ook 
 het  leveren  van  prestaties  voor  de  gemeenschap  mag  beloond  worden.  Accommodaties  voor 
 verenigingen moeten van een behoorlijk niveau zijn. 

 ●  Museum De Vier Ambachten 

 Museum  De  Vier  Ambachten  in  Hulst  heeft  volgens  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  de  potentie  om  uit 
 te  groeien  tot  een  spilfunctie  in  het  cultureel-toeristische  aanbod  van  Hulst.  Algemeen  Belang  Groot 
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 Hulst  heeft  daarom  ook  gezorgd  dat  er  flink  geïnvesteerd  is  hierin  en  wil  de  betrokken  partijen  de 
 komende jaren stimuleren uit te groeien tot een bovenregionale voorziening. 
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 9.  Onderwijs 
 ●  Samenwerking 

 De  samenwerking  tussen  gemeente,  onderwijs,  kinderopvang,  peuterspeelzaalwerk  en  Jeugdzorg 
 moet  geïntensiveerd  worden  om  behoud  van  bestaande  faciliteiten  voor  onderwijs  en  zorg  binnen  de 
 eigen  gemeente  te  handhaven.  Door  de  daling  van  het  aantal  schoolgaande  kinderen  ontstaat  er  een 
 overschot  aan  gebouwen.  De  schoolbesturen  moeten  tot  een  geïntegreerd  beleid  komen,  om  zo 
 effectief  mogelijk  om  te  gaan  met  de  schoolgebouwen.  Zo  is  er  in  2018  een  eerste  opzet  gemaakt 
 voor  een  nieuwe  Dullaert  Wijk-visie.  Deze  visie  is  neergelegd  bij  het  onderwijs,  omdat  er  in  deze  wijk 
 een  overvloed  aan  gebouwen  bestaat.  De  fusie  tussen  de  verschillende  besturen  primair  onderwijs 
 maakt  het  versneld  mogelijk  om  in  Hulst  noord  een  nieuw  kindcentrum  (IKC)  te  verwezenlijken.  Hierbij 
 hecht  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  eraan  dat  er  een  integratie  plaatsvindt  met  de  wijk,  waarbij 
 trajecten van sport, welzijn en zorg ook hiervan onderdeel zijn 

 ●  Houd de basisscholen in stand 

 Een  basisschool  is  belangrijk  voor  de  leefbaarheid  in  een  dorp.  Kinderen  kunnen  te  voet  of  op  de  fiets 
 naar  school.  Vriendjes  wonen  in  de  buurt.  En  ouders  komen  op  het  schoolplein  met  elkaar  in  contact. 
 Daarnaast  is  een  school  een  belangrijke  voorwaarde  voor  jonge  gezinnen  die  zich  in  een  dorp  willen 
 vestigen.  Wij  vinden  dan  ook  dat  de  basisscholen  in  onze  dorpen  zo  lang  als  mogelijk  open  gehouden 
 moeten  worden.  Schaalvergroting  is  noodzakelijk  om  behoud  van  faciliteiten  binnen  de  eigen 
 gemeentelijke  grenzen  te  behouden.  Maar  schaalvergroting  mag  de  leefbaarheid  van  de  kleine 
 kernen  niet  bedreigen.  Hierin  moet  een  goede  balans  worden  gezocht.  De  kwaliteit  van  het  onderwijs 
 moet daarbij maatgevend zijn. In elke kern is maatwerk noodzakelijk. 

 ●  Gratis kinderopvang 

 Steeds  meer  kinderen  uit  de  grensstreek  gaan  naar  school  in  België.  Kinderen  mogen  daar  eerder 
 naar  school  en  daardoor  is  het  goedkoper.  Die  'weglek'  richting  België  zorgt  dat  onze  eigen 
 basisscholen  moeten  sluiten  en  zelfs  het  middelbaar  onderwijs  in  Hulst  onder  druk  is  komen  te  staan. 
 Daarnaast  moeten  werkende  ouders  verder  reizen  om  hun  kind  naar  school  of  de  opvang  te  brengen. 
 In  het  nieuwe  regeerakkoord  wordt  gratis  kinderopvang  mogelijk,  wij  zullen  de  uitwerking  hiervan 
 nauwlettend blijven volgen. 

 ●  Middelbare school in Hulst is een must! 

 Het  Reynaertcollege  in  Hulst  behoort  al  jaren  tot  de  beste  middelbare  scholen  in  Nederland.  Ze 
 bieden  kwalitatief  goed  onderwijs  en  de  reisafstand  naar  de  school  is  voor  inwoners  uit  onze 
 gemeente  acceptabel.  Toch  is  het  voortbestaan  van  de  school  door  een  terugloop  in  het  aantal 
 leerlingen  in  gevaar.  Wij  vinden  het  belangrijk  dat  onze  jongeren  hun  basis  voor  de  toekomst  op  een 
 middelbare  school  in  de  eigen  omgeving  kunnen  leggen.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  zal  er  alles 
 aan  doen  om  het  Reynaertcollege  als  middelbare  school  in  Hulst  te  behouden.  Algemeen  Belang 
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 Groot  Hulst  is  verheugd  dat  er  in  de  nabije  toekomst  bij  het  Reynaertcollege  een  investering  wordt 
 gedaan  die  recht  doet  aan  het  toekomstbestendig  maken  van  het  voortgezet  onderwijs  in  de 
 gemeente  Hulst.  Wij  pleiten  voor  een  plan  van  aanpak  om  de  instroom  van  leerlingen  te  vergroten. 
 Jongeren  moeten  niet  een  uur  reizen  voor  kwalitatief  goed  onderwijs.  Dat  gaat  ten  koste  van  de 
 schoolprestaties! 

 ●  Passend onderwijs mogelijk maken 

 Kinderen  hebben  recht  op  onderwijs  dat  past  bij  hun  niveau  en  sociale  omstandigheden.  De  invoering 
 van  dat  passend  onderwijs  vergt  een  intensieve  samenwerking  tussen  onderwijsinstellingen, 
 kinderopvang  en  jeugdzorg.  De  gemeente  moet  hiervoor  een  sturend  en  faciliterend  beleid  opzetten 
 in  nauw  overleg  met  de  onderwijsinstellingen.  Het  bestaande  schoolvervoer  moet  de  kinderen  zo 
 dicht mogelijk bij huis in hun behoeften bedienen. 

 ●  Baan- en woongarantie voor terugkerende studenten 

 Jongeren  trekken  vaak  de  provincie  uit  om  te  gaan  studeren.  Helaas  komen  velen  van  hen  niet  meer 
 terug.  Ze  vinden  een  baan  elders  in  het  land  of  blijven  hangen  in  de  ‘grote  stad’.  Het  zorgt  ervoor  dat 
 onze  regio  vergrijst  en  er  minder  jonge  gezinnen  in  onze  regio  overblijven.  De  bedrijven  in  onze  regio 
 schreeuwen  om  hoogopgeleiden.  Als  er  niet  voldoende  personeel  is,  trekken  de  bedrijven  weg,  wordt 
 het  lastiger  om  nieuwe  bedrijven  aan  te  trekken  en  stijgt  de  werkloosheid.  Het  moet  dan  ook 
 aantrekkelijker  worden  voor  studenten  om  na  hun  studie  terug  te  keren  naar  Zeeuws-Vlaanderen.  Er 
 moet,  in  samenwerking  met  het  bedrijfsleven,  een  actieplan  met  baan-  en  woongarantie  komen  om 
 ontgroening (wegtrekken van jongeren) tegen te gaan. Onze jeugd heeft immers de toekomst! 
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 10.  Zorg & Welzijn 
 Algemeen  Belang  Groot  Hulst  is  een  partij  die  er  voor  iedereen  wil  zijn:  voor  jong  en  oud,  voor 
 gezonde  en  minder  gezonde  mensen,  voor  arm  en  rijk.  We  realiseren  ons  wel  dat  bepaalde  groepen 
 wat meer aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld de ouderen en gezinnen. 

 ZORG 

 ●  Goede samenwerking is van levensbelang 

 De  afgelopen  jaren  is  fors  bezuinigd  op  de  zorg  en  dat  voelen  we  nu  nog  steeds.  Er  zijn  steeds 
 minder  plaatsen  in  het  verzorgingstehuis,  waardoor  ouderen  soms  ver  buiten  hun  vertrouwde 
 omgeving  opgenomen  worden.  En  de  toelatingseisen  worden  steeds  zwaarder!  Dit  maakt  met  name 
 de  ouderen  erg  onzeker.  Ook  de  vraag  naar  handen  aan  het  bed  wordt  groter.  Door  de 
 arbeidsomstandigheden  zijn  er  steeds  minder  jongeren  die  nog  in  de  verpleeg-  en  ouderenzorg  willen 
 werken.  Het  wordt  een  hele  uitdaging  voor  de  instellingen  en  de  gemeente  om  dit  tij  te  keren. 
 Algemeen  Belang  Groot  Hulst  vindt  een  goede  samenwerking  en  overleg  met  zorgaanbieders  van 
 levensbelang. 

 ●  Ruimte voor sociaal component 

 De  regels  binnen  de  zorg  moeten  worden  vereenvoudigd.  Minder  verslaglegging  en  meer  bezig  met 
 de  daadwerkelijke  zorg.  Kortom:  meer  uren  voor  de  zorg  zelf!  De  zorgbehoefte  van  de  mens  moet 
 daarbij  centraal  staan,  niet  de  regels.  We  moeten  toe  naar  flexibelere  zorgverlening,  waar  ruimte  is 
 voor een sociaal component. Een praatje is vaak net zo belangrijk als de geleverde zorg zelf. 

 ●  Integrale benadering en zorgcirkels 

 Bij  inzet  van  zorg  moet  er  sprake  zijn  van  een  integrale  benadering.  De  ordening  van  de  zorg  moet 
 gerealiseerd  worden  in  zorgcirkels  met  zoveel  mogelijk  voorzieningen  binnen  die  cirkel  waar  een 
 beroep  op  kan  worden  gedaan.  Op  deze  wijze  kunnen  verbindingen  worden  gelegd  tussen  het 
 sociale-  en  zorgdomein.  Dit  voorkomt  dat  mensen  die  zorg  nodig  hebben  bij  allerlei  verschillende 
 instanties  aan  moeten  kloppen  en  door  de  bomen  het  bos  niet  meer  zien!  Een  hele  belangrijke  plaats 
 moet worden ingeruimd voor de “wijkzuster”. 

 ●  Kortere procedures 

 Aanvraagprocedures  voor  voorzieningen  en  verstrekkingen  moeten  een  zo  kort  mogelijke  doorlooptijd 
 hebben.  Inwoners  die  zorg  nodig  hebben  moeten  niet  onnodig  lang  wachten  op  een  hulpmiddel 
 omdat  de  procedures  zo  omslachtig  zijn.  Door  de  wijzigingen  in  de  indicatiestelling  komen  mensen 
 steeds  meer  in  kwetsbare  posities;  zij  moeten  in  geval  van  nood  altijd  een  beroep  kunnen  doen  op 
 professionele ondersteuning. 
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 ●  Maatwerk 

 Inzet  van  zorg  en  voorzieningen  moet  worden  bepaald  door  professionals  die  op  de  hoogte  zijn  van 
 de  situaties.  Uitgangspunt  hierbij  is  het  leveren  van  maatwerk.  Door  de  inzet  van  nieuwe  technieken, 
 zoals domotica, kunnen de zorgkosten beperkt worden. 

 ●  Minder administratieve lasten 

 Overbodige  administratieve  lasten  moeten  worden  voorkomen.  We  moeten  onze  middelen  besteden 
 aan de zorg en voorzieningen zelf,  niet  aan overbodige overheadkosten. 

 ●  Hoge kwaliteit medewerkers 

 Zorg  moet  geleverd  worden  door  professionele,  kwalitatief  goede  medewerkers.  Bij  de  inzet  van  zorg 
 mag  geen  verschraling  optreden  door  inzet  van  niet  gekwalificeerde  (goedkopere)  krachten;  de 
 signalerende functie en de vertrouwde hulp moeten blijven. 

 ●  Zorgwoningen 

 Algemeen  Belang  Groot  Hulst  maakt  zich  hard  voor  de  realisatie  van  (meer)  zorgwoningen  in  de 
 grotere  kernen:  Vogelwaarde,  Clinge,  Kloosterzande,  Sint  Jansteen  en  in  de  binnenstad  van  Hulst.  Zo 
 kunnen  ouderen  blijven  wonen  in  hun  eigen  regio!  De  Blaauwe  Hoeve  en  Antonius  blijven  het  centrale 
 punt  waar  met  name  de  zwaardere  zorg  en  de  hoogwaardige  voorzieningen  aanwezig  moeten  zijn.  Bij 
 scheiden  van  wonen  en  zorg  moet  de  gemeente  de  regierol  vervullen  voor  de  huisvesting.  Ook  de 
 woningbouwcorporaties spelen hierbij een grote rol. 

 ●  Polikliniek ZorgSaam in Hulst moet gehandhaafd blijven 

 De  huidige  functies  van  het  ziekenhuis  in  Terneuzen  moeten  minimaal  gehandhaafd  blijven,  zodat 
 inwoners  binnen  een  redelijke  tijd  in  een  volwaardig  ziekenhuis  kunnen  komen.  Onze  inwoners 
 moeten  daarnaast  een  beroep  kunnen  blijven  doen  op  de  bijzondere  geneeskundige  hulp  in  de 
 academische  ziekenhuizen  in  België.  De  polikliniek  van  ZorgSaam  in  Hulst  moet  gehandhaafd  blijven. 
 Inwoners  die  niet  over  eigen  vervoer  beschikken,  kunnen  daardoor  in  hun  eigen  omgeving  bij  een  arts 
 terecht.  Clustering  van  zorg  in  de  gemeente  Hulst  wordt  gestimuleerd  en  gefaciliteerd.  De 
 werkgelegenheid  is  hierbij  heel  belangrijk  voor  ons  gebied.  Medische  en  sociale  centra  moeten 
 bereikbaar  zijn  met  het  openbaar  vervoer.  De  halte  moet  op  een  zo  kort  mogelijke  afstand  van  de 
 centra liggen. 

 ●  Investeren in vrijwilligers 

 Investeren  (opleiding  en  training)  in  vrijwilligers  en  mantelzorgers  blijft  noodzakelijk!  Vrijwilligerswerk 
 wordt  in  de  toekomst  steeds  belangrijker,  omdat  we  meer  ouderen  krijgen,  maar  het 
 voorzieningenniveau  helaas  toch  nog  daalt.  We  moeten  er  alles  aan  doen  om  ook  jongere  mensen 
 warm  te  maken  voor  vrijwilligerswerk.  Ouderenbonden,  ouderenadviseurs  en  burgeradviseurs 
 hebben  een  belangrijke  signalerende  taak;  de  gemeente  zorgt  dat  er  voldoende  begeleiding, 
 ondersteuning en opleiding is voor deze vrijwilligers. 
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 ●  Geld voor WMO besteden aan échte zorg 

 Geld  voor  de  WMO  moet  daadwerkelijk  worden  besteed  aan  de  zorg,  zonder  dat  er  te  grote  reserves 
 ontstaan.  Immers  dit  geld  is  voor  de  zorg  aan  onze  inwoners  bedoeld  en  mag  niet  in  een  spaarpot 
 worden opgepot of worden uitgegeven aan andere zaken dan de daadwerkelijke zorg! 

 WELZIJN 

 ●  Stichting Hulst voor Elkaar 

 Stichting  Hulst  voor  Elkaar  is  de  centrale  wegwijzer  voor  iedereen  in  de  gemeente  die  advies  of 
 ondersteuning nodig heeft op het gebied van zorg en welzijn. 

 Hulst  voor  Elkaar  brengt  de  gemeente  Hulst  letterlijk  in  beweging  door  middel  van  sport  en 
 bewegingsprojecten  voor  jong  en  oud.  Zij  organiseren  projecten  die  het  welzijn  in  de  samenleving 
 bevorderen  en  zijn  een  belangrijke  schakel  voor  het  vrijwilligerswerk,  maatschappelijke  stages  en 
 mantelzorg.  Zij  brengen  mensen  en  stichtingen  bij  elkaar  en  zijn  een  verbindende  factor  op  het  gebied 
 van  buurtwerk.  Daarnaast  is  Hulst  voor  Elkaar  adviserend  en  ondersteunend  op  het  gebied  van  zorg 
 en  dienstverlening  zoals  maatschappelijk  werk,  jongerenwerk  en  andere  vormen  van  hulpverlening. 
 Het  is  belangrijk  dat  dit  de  komende  jaren  verder  wordt  uitgebouwd  en  dat  de  Stichting  Hulst  voor 
 Elkaar  een  begrip  wordt  in  onze  samenleving.  Zodat  inwoners  op  een  laagdrempelige  manier  van 
 deze diensten gebruik kunnen maken. 

 ●  Basisvoorzieningen zo lokaal mogelijk 

 Per  kern  of  wijk  moeten  er  basisvoorzieningen  zijn  waar  ouderen  een  beroep  op  kunnen  doen, 
 bijvoorbeeld  wijkverpleging,  huisartsenzorg  (aan  huis),  huishoudelijke  hulp,  bewegingsactiviteiten, 
 hulp  bij  administratie,  mantelzorg  en  sociale  activiteiten.  Dagbestedingsactiviteiten  voor  ouderen 
 moeten lokaal worden georganiseerd. 

 ●  Overal toegang voor mindervaliden 

 De  gemeenschapscentra  en  andere  huisvestingsvoorzieningen  moeten  optimaal  ingezet  kunnen 
 worden  voor  de  activiteiten  van  alle  inwoners.  Er  mogen  geen  (financiële)  drempels  zijn  voor 
 deelname  aan  activiteiten.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  wil  dat  alle  gemeenschapshuizen  en 
 openbare  gebouwen  toegankelijk  zijn  voor  mensen  in  een  rolstoel,  met  een  rollator  en  andere  vormen 
 van  hulpmiddelen  voor  mindervaliden.  Straten  moeten  voorzien  zijn  van  goede  oversteekplaatsen  met 
 op- en afritten. 
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 11.  Werk & Inkomen 
 ●  Samenwerkingen en werkgelegenheid. 

 De  gemeentelijke  samenwerkingen  hebben  naast  hun  wettelijke  taken  ook  een  rol  waar  het  gaat  om 
 het  aanbieden  van  werkgelegenheid.  Reorganisaties  en  verdere  samenwerkingen  mogen  niet  zomaar 
 ten  koste  gaan  de  werkgelegenheid  in  Zeeuws-Vlaanderen.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  wil 
 overheden  en  bedrijven  aanmoedigen  dependances  te  openen  in  Zeeuws-Vlaanderen,  zoals 
 bijvoorbeeld is gebeurd met de verplaatsing van het CBS naar Heerlen. 

 ●  Laagdrempelige armoedevoorzieningen 

 Ook  onze  gemeente  heeft  honderden  inwoners  die  het  financieel  moeilijk  hebben  en  kent  gezinnen 
 waar  kinderen  in  armoede  opgroeien.  Wij  willen  deze  gezinnen  ondersteunen  door  laagdrempelige 
 armoedevoorzieningen  te  behouden.  Mensen  die  een  uitkering  ontvangen  moeten  zo  goed  mogelijk 
 worden  begeleid  naar  regulier  werk  en  er  moet  goede  voorlichting  zijn  over  regelingen  zoals 
 bijzondere bijstand en de collectieve verzekering bij CZ. 

 ●  Integrale schuldhulpverlening 

 Schuldhulpverlening  moet  integraal  aangepakt  worden.  Situaties  die  dreigen  te  escaleren  moeten 
 tijdig  gesignaleerd  worden,  voordat  iemand  echt  financieel  aan  de  grond  komt  te  zitten.  We  moeten 
 daarbij  vooral  ook  inzetten  op  preventie,  bijvoorbeeld  door  het  aanbieden  van  cursussen  om  mensen 
 te  leren  omgaan  met  gel  d.  Daarin  is  een  belangrijke  rol  weggelegd  voor  Hulst  voor  Elkaar  en 
 Schuldhulpmaatje 

 Tijdens  de  corona  crisis  kreeg  schuldhulpverlening  extra  aandacht.  Nog  meer  dan  voorheen  zal  er 
 een  beroep  worden  gedaan.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  vindt  dat  de  gemeente  Hulst  hiermee 
 ruimhartig om moet gaan. 

 ●  Controle op uitkeringsfraude 

 Er  moet  intensieve  controle  van  uitkeringen  en  voorzieningen  plaatsvinden;  bij  niet  naleving  van  de 
 voorschriften volgen boetes of maatregelen. 

 ●  'Meedoenbijdrage' 

 Middelen  moeten  worden  vrijgemaakt  voor  de  participatie  van  kinderen  en  gezinnen  die  het  nodig 
 hebben.  Het  verlenen  van  een  ‘meedoenbijdrage’  is  heel  belangrijk  om  mee  te  kunnen  (blijven)  doen 
 in de samenleving. 
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 ●  Werken naar vermogen 

 Een  betaalde  baan  is  heel  belangrijk  om  mee  te  kunnen  (blijven)  doen  in  de  samenleving.  In  het 
 kader  van  de  'Participatiewet'  zorgt  de  gemeente  dat  mensen  die  een  bijstandsuitkering  hebben  en/of 
 gedeeltelijk  arbeidsongeschikt  zijn,  aan  de  slag  gaan.  Het  liefst  in  een  'gewone'  baan  en  anders  in 
 een  beschermde  omgeving.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  vindt  het  belangrijk  dat  het  werk  in  ieder 
 geval aansluit op de capaciteiten van de betrokkene. 

 ●  Vijftigplussers aan het werk 

 Het  realiseren  van  werk  voor  vijftigplussers  moet  worden  gestimuleerd.  De  gemeentelijke  overheid 
 heeft hierin een voorbeeldrol. 

 ●  Dethon 

 Dethon  heeft  een  belangrijke  functie  bij  het  aanbieden  van  re-integratie-  en  werkleertrajecten  in 
 Zeeuws  Vlaanderen.  Mensen  die  net  niet  meekunnen  in  het  normale  arbeidsproces  hebben  ook  recht 
 op  een  goede,  veilige  werkplek.  We  moeten  de  belangrijke  functie  van  Dethon  blijven  onderkennen  en 
 zorgen  dat  de  toekomst  van  deze  instelling  gewaarborgd  blijft.  Dethon  moet,  onder  druk  van  landelijke 
 wetgeving, veranderen en inkrimpen. Hiertoe is een nieuw toekomstplan opgesteld. 
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 12.  Landbouw 
 ●  Passende regelgeving voor landbouwers 

 De  landbouw  is  een  belangrijke  economische  pijler  in  ons  buitengebied.  Gemeentelijke  regelgeving 
 moet  zorgen  voor  een  goed  ondernemersklimaat.  Regelgeving  moet  goed  afgestemd  worden  met  de 
 overkoepelende  organisaties,  maar  ook  met  de  individuele  (agrarische)  ondernemers.  Zoals  we 
 weten  gaan  de  ontwikkelingen  in  de  agrarische  sector  snel,  dit  betekent  dat  nieuwe  ontwikkelingen  in 
 de  landbouw  de  ruimte  moeten  krijgen.  Langdurige  RO  procedures  moeten  voorkomen  worden  om  de 
 concurrentiepositie  voor  de  agrariërs  te  kunnen  behouden.  Wij  willen  in  het  door  de  gemeente  op  te 
 stellen  beleid  dat  de  landbouwvisie  van  de  ZLTO  afdeling  Hulst  leidend  is.  De  landbouwsector  in  Hulst 
 heeft  een  vooraanstaande  rol,  is  vitaal,  duurzaam  en  waardevol.  Boerenbedrijven  moeten  zich 
 continu  kunnen  ontwikkelen,  in  harmonie  met  de  omgeving  en  vanuit  een  duurzaam  perspectief.  De 
 agrarisch bedrijven brengen kleur en levendigheid in ons buitengebied. 

 ●  Veilig de polder in 

 De  verkeersveiligheid  in  onze  polders  is  een  aandachtspunt.  Er  gebeuren  nog  te  veel  ongevallen  in 
 onze  polders,  waar  fietsers  en  landbouwverkeer  samenkomen.  Er  moet  een  goede  geleiding  van  het 
 agrarisch  verkeer  in  en  om  onze  kernen  komen.  Waar  nodig  moet  overwogen  worden  om 
 parallelwegen en gescheiden fietspaden aan te leggen, om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

 ●  Uitbreiding activiteiten mogelijk maken 

 Nieuwe  ontwikkelingen  in  de  landbouw  moeten  ondersteund  worden,  net  als  verruiming  van  de 
 bestemmingsplannen  voor  agrariërs.  Er  moet  ruimte  zijn  voor  zowel  schaalvergroting,  als 
 specialisatie.  Als  agrariërs  met  unieke  kwaliteits-  en  streekproducten  samen  optrekken  in  hun 
 marketing,  kunnen  we  Hulst  als  landbouwgemeente  op  de  kaart  zetten  en  een  specifieke  groep 
 toeristen aantrekken. 

 ●  Zoetwater - Garantie voor de landbouw 

 Het  is  voor  de  landbouw  belangrijk  om  zoet  water  vast  te  houden,  zodat  in  droge  periodes  ook 
 voldoende  beregening  mogelijk  is.  Zoet  water  moet  niet  direct  vanuit  de  sloot  naar  de  Westerschelde 
 worden  verpompt.  Het  Waterschap  moet  hiervoor  samen  met  de  agrariërs  de  ruimte  krijgen  in  het 
 buitengebied.  Wij  zijn  daarnaast  voorstander  van  maatregelen  die  een  positief  effect  hebben  op  de 
 flora  en  fauna  in  onze  polders,  zoals  natuurvriendelijke  oevers.  De  ontwikkelingen  van  het 
 Waterschap  in  de  kruispolder  en  rond  het  gemaal  van  Paal  moeten  bijdragen  aan  een  duurzaam 
 zoetwater beleid en toekomstbestendige waterhuishouding in onze polders. 
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 ●  Landbouw en natuur gaan samen 

 De  agrarische  sector  en  natuur  gaan  hand  in  hand  met  elkaar.  Regelgeving  mag  geen  belemmering 
 vormen.  Bij  nieuwe  economische  dragers  in  het  buitengebied  moet  de  gemeente  ruim  meedenken 
 met de initiatiefnemers. 

 ●  Snel internet in de polder 

 Breedband  internet  in  het  buitengebied  is  voor  nieuwe  economische  dragers  en  de  agrarische  sector 
 van  cruciaal  belang.  Technologie  wint  steeds  meer  terrein  in  de  sector.  Met  precisielandbouw  is  het 
 mogelijk  om  per  plant  de  waterafgifte  te  regelen,  gewasbescherming  in  te  zetten  en  de  groei  in  de 
 gaten  te  houden.  Als  gemeente  moeten  we  voor  randvoorwaarden  zorgen  die  deze  technologische 
 innovaties  mogelijk  maken.  In  2017  hebben  wij  als  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  hiervoor  een  eerste 
 aanzet gegeven. Algemeen Belang Groot Hulst wil ook glasvezelverbindingen in het buitengebied. 
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 13.  Milieu en duurzaamheid 
 Een  duurzame  en  energieneutrale  maatschappij  is  één  van  de  grootste  uitdagingen  waar  we  de 
 komende  decennia  voor  staan.  Ook  de  gemeente  Hulst  zal  haar  bijdrage  hieraan  moeten  leveren. 
 Sterker nog, als overheid hebben we zelfs een voorbeeldfunctie. 

 ●  Afval scheiden loont! 

 Heldere  communicatie  over  het  nieuwe  afvalbeleid  is  belangrijk.  Het  moet  voor  burgers  duidelijk  zijn 
 waar  ze  terecht  kunnen  met  afval,  waarom  en  hoe  we  belasting  heffen,  wat  ze  zelf  kunnen  doen  om 
 een  bijdrage  te  leveren  aan  het  milieu,  wat  afval  scheiden  oplevert,  etc.  Verdere  scheiding  van 
 afvalstoffen  moet  efficiënt  worden  bevorderd.  Bronscheiding  werkt  voor  Hulst  goed  dankzij  onze 
 burgers,  zij  verdienen  een  oprecht  dank  je  wel.  Hulst  staat  in  de  top  3  van  Zeeland  mbt  de  VANG 
 doelstellingen  (100  kg  restafval  in  2025)  maar  we  zijn  er  nog  niet.  De  ondertekening  van  schone 
 Schelde  akkoord,  wat  in  afgelopen  raadsperiode  is  gebeurd,  geeft  aan  dat  de  gemeente  ook  verder 
 kijkt dan alleen maar de kernen en het buitengebied. 

 ●  Bijdrage oud papier in stand houden 

 Het  oud  papier  in  onze  gemeente  wordt  al  decennia  lang  opgehaald  door  verenigingen,  ook  na  de 
 invoering  van  de  rolcontainer  voor  oud  papier  is  dat  zo  gebleven.  De  vergoeding  die  de  verenigingen 
 krijgen  voor  het  ophalen  van  het  oud  papier  is  voor  veel  verenigingen  een  belangrijke  inkomstenbron. 
 Wij  vinden  dan  ook  dat  die  vergoeding  in  stand  moet  worden  gehouden.  Samen  met  de  verenigingen 
 moet een plan opgesteld worden om het systeem zelfs nog verder uit te bouwen. 

 ●  Voorkomen van afvaldumping 

 We  moeten  er  als  gemeente  voor  zorgen  dat  inwoners  hun  afval  makkelijk  kwijt  kunnen.  Via  de 
 reguliere  ophaalmomenten  aan  huis,  maar  ook  op  het  milieupark.  Het  milieupark  moet  dusdanige 
 openingstijden  kennen,  dat  het  afval  niet  in  de  buitengebieden  wordt  gedumpt.  De  gemeente  moet 
 hier streng op handhaven. 

 ●  Niet doorslaan in regelgeving 

 Milieucontroles  bij  bedrijven  mogen  niet  leiden  tot  een  overvloed  aan  opgelegde,  praktisch  niet  uit  te 
 voeren  regels.  Gemeenten  en  bedrijfsleven  moeten  via  overleg  tot  pasklare  oplossingen  komen, 
 waarbij  zowel  gekeken  wordt  naar  voordelen  voor  het  milieu  als  de  bedrijfsvoering.  Handhaven  moet 
 zich richten op overlast en excessen. 

 ●  Doorontwikkeling RUD 

 Een  aantal  jaar  geleden  zijn  de  milieutaken  van  de  Zeeuwse  gemeenten  overgeheveld  naar  de 
 Regionale  Uitvoeringsdienst  (RUD).  Het  doel:  efficiënter  werken  en  daardoor  kosten  besparen.  Wij 
 zijn  van  mening  dat  de  RUD  nog  efficiënter  georganiseerd  kan  worden.  De  overheadkosten  moeten 
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 verder  beheerst  worden,  zonder  dat  de  kwaliteit  van  de  dienstverlening  in  het  gedrang  komt.Dit 
 college  heeft  bij  de  RUD  ingebracht  en  het  wordt  in  2021  ook  toegepast  om  af  te  rekenen  op  basis 
 van effectief geleverde uren en niet op basis van in het verleden afgesproken deelnemersbijdrage. 
 Hulst kreeg steeds maar +/- 70 % geleverd maar betaalde wel het volle pond. 

 Dit  gebeurt  dus  nu  anders  met  als  gevolg:  een  eerlijkere  verdeling  van  de  kosten  over  alle 
 deelnemers  ZONDER  aan  het  totaalbudget  van  de  RUD  te  tornen.  Immers  veiligheid  van  het  milieu  is 
 enorm belangrijk. 

 ●  Een schoon, proper en gezond Hulst 

 Wij  maken  ons  hard  voor  een  schone,  propere  gemeente  Hulst.  Waar  mens  en  dier  veilig  en  zonder 
 ziekmakers  kunnen  wonen  of  verblijven.  Zeker  voor  de  komende  generaties  moeten  we  zorgen  dat 
 het  milieu  niet  verder  aangetast  wordt.  Wij  zijn  sterk  gekant  tegen  eenzijdige  maatregelen  die  het 
 draagvlak  voor  het  milieubeheer  ondermijnen  en  daardoor  achteraf  meer  schade  zullen  aanrichten 
 dan ze goed doen. 

 ●  Meer groen in onze gemeente! 

 In  onze  gemeente  kan  op  veel  locaties  het  landschap  nog  aantrekkelijker  worden  gemaakt.  Denk  aan 
 het  vullen  van  open  gaten  in  bomenrijen  met  nieuwe  aanplant,  het  plaatsen  van  een  heg  tussen  een 
 fietspad  en  de  weg,  of  het  inzaaien  van  de  geluidswallen  bij  Sint  Jansteen,  Hulst  en  Terhole  met  een 
 bloem-  en  kruidenrijk  mengsel,  waardoor  in  de  zomer  een  mooie  kleurrijke  wal  ontstaat.  Wij 
 stimuleren  geveltuintjes  door  particulieren  in  een  omgeving  met  weinig  groen.  Het  heeft  een  positief 
 effect op de leefbaarheid in kernen. 

 ●  Duurzaamheid 

 We  hebben  1  duurzaamheidsambtenaar  maar  de  structuur  zit  zo  in  elkaar  dat  elke  afdeling  een  soort 
 aanspreekpunt  heeft  die  voor  zijn  afdeling  alles  bundelt  en  toepast  wat  met  duurzaamheid  te  maken 
 heeft.  De  aansturing  en  het  uitzetten  van  de  ontwerpen  gebeurt  door  de  ambtenaar  en  de 
 aanspreekpunten van de afdelingen koppelen aan hem terug. 
 Zo  is  duurzaamheid  door  de  ganse  organisatie  vervlochten.  Neemt  niet  weg  dat  nav  de  opgaven  die 
 in  het  verschiet  liggen  uitbreiding  nodig  zal  zijn  en  wat  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  betreft  moeten 
 we  daar  dan  ook  voor  gaan.  In  het  nieuwe  landelijke  coalitieakkoord  is  er  geld  gereserveerd  voor 
 duurzaamheid. Dat is noodzakelijk want de energietransitie is er één die veel tijd en geld zal kosten. 
 Algemeen  Belang  Groot  Hulst  vindt  dat  iedereen  zijn  steentje  moet  bij  kunnen  dragen  in  deze 
 transitie.  Maar  zoals  bij  vele  van  onze  burgers,  bedrijven  en  andere  kan  ook  de  gemeente  niet  alles 
 zelf  financieren.  Er  zijn  vele  burgers  die  niet  bij  machte  zijn  om  aan  de  opgaven  die  de 
 energietransitie  en  verduurzaming  met  zich  meebrengt  te  voldoen.  We  moeten  er  samen  voor  waken 
 dat  er  geen  gezinnen,  bedrijven  of  instanties  in  de  energiearmoede  terecht  komen.  Daarom  gaat  de 
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 gemeente  Hulst,  samen  met  vele  gemeenten  in  Nederland  verenigt  in  de  VNG  in  overleg  met  het  Rijk 
 om  financiële  middelen  richting  de  maatschappij  te  laten  vloeien  om  de  doelen  van  Parijs  te  behalen. 
 Zonder deze tussenkomsten zullen velen het niet redden. 
 Algemeen  Belang  Groot  Hulst  zal  er  op  toezien  dat  de  middelen  waar  Hulst  recht  op  heeft  ook  daar 
 terecht komt waar het hoort. Iedereen moet mee kunnen doen! 

 ●  Nieuwe Energie? Graag! 

 Het  einde  van  het  olie-,  kolen-  en  gas  tijdperk  nadert  met  rasse  schreden.  Kolencentrales  sluiten, 
 gasaansluitingen  in  nieuwbouwhuizen  zijn  sinds  medio  2018  niet  meer  aan  de  orde.  Wij  steunen  elk 
 initiatief  op  het  gebied  van  'Nieuwe  Energie',  mits  het  geen  onoverkomelijke  milieubezwaren, 
 omgeving bezwaren, kosten en gevaren voor de bevolking met zich mee brengt. 

 ●  Energiebesparende maatregelen op gemeentelijke objecten 

 Het  installeren  van  zuinige,  duurzame  LED-verlichting  in  openbare  gebouwen  en  straatverlichting 
 moet  voortvarend  verder  worden  doorgevoerd.  Daarnaast  moeten  we  kritisch  kijken  of  we 
 energiebesparende  maatregelen  met  een  korte  terugverdientijd  kunnen  uitvoeren  aan  onze 
 gemeentelijke  gebouwen.  Onze  gemeentelijke  gebouwen  (  stadhuis,  gemeentewinkel  en 
 gemeentewerken  )  hebben  we  in  2020  met  eigen  middelen  icm  subsidies  die  voor  iedereen 
 beschikbaar  zijn  gefinancierd.  Alle  verlichting  is  vervangen  door  led  verlichting,  er  zijn  zonnepanelen 
 aangebracht  en  er  is  gekozen  voor  ventilatie  met  koel-  en  verwarmingsmogelijkheden.  De 
 elektriciteitsproductie  is  nagenoeg  gelijk  aan  de  afname.  Alle  aangekochte  stroom  is  groen. 
 Verwarming  geschiedt  nog  voor  een  groot  deel  met  gas  maar  wel  met  een  recent  vervangen  ketel  die 
 laag in verbruik is. 
 Energiebesparende  maatregelen  moeten  we  niet  zien  als  uitgaven,  maar  als  investering  die 
 uiteindelijk een kostenbesparing oplevert. 

 ●  Stimuleren van duurzame maatregelen 

 Isoleren van  woningen en bedrijven is een goede nodige eerste stap. Dit geeft een directe 
 besparing (hoog rendement investering versus besparing) en verbeterd wooncomfort. 
 Algemeen  Belang  Groot  Hulst  is  er  voorstander  van  dat  u  via  de  gemeente,  middels  een  apart 
 duurzaamheidsloket,  op  weg  wordt  geholpen  in  het  vinden  van  subsidies  in  de  jungle  van 
 subsidiemogelijkheden. 

 Wilt  u  als  burger  zonnepanelen  plaatsen?  Dan  moet  u  op  de  medewerking  van  de  gemeente  kunnen 
 rekenen. Algemeen Belang Groot Hulst wil collectieve initiatieven op dit gebied faciliteren. 
 Het  in  2018  door  de  raad  vastgestelde  beleid  omtrent  zon  en  windenergie  (  eerst  zonne-energie 
 voorzieningen  op  daken,  dan  pas  op  niet/minder  vruchtbaar  land  en  pas  als  laatste  windenergie  tegen 
 een industriële achtergrond ) sluit naadloos aan op het actuele provinciaal beleid “zon op dak”. 
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 ●  Klimaat 

 De  de  klimaatadaptatie  strategie  Zeeland  (  KASZ  )  is  vastgesteld.  Er  wordt  nu  gewerkt  aan  het 
 opstellen van een uitvoeringsagenda. 

 Hulst  past  vele  maatregelen,  vooruitlopend  op  de  strategie,  al  vele  jaren  met  succes  toe.  Deze 
 ingrepen  zijn  nodig  om  het  hoofd  te  kunnen  bieden  aan  extreme  omstandigheden  zoals  veel  neerslag 
 in korte tijd maar ook aanhoudende droogte. 
 Te  denken  valt  aan  diverse  stedelijke  wateropgaven,  afkoppelen  van  hemelwater  en  gescheiden 
 stelsels  (  riool  en  hemelwater  )  bij  reconstructies  toepassen,  waterberging/terug  in  de  bodem  brengen 
 door  toepassen  van  vijverpartijen/wadi’s,  stimuleren  dat  er  minder  verharding  wordt  gebruikt, 
 samenwerking  met  waterschap  op  gebied  van  grondwaterpeil  beheer  (  waar  het  kan  hoger  om  daling 
 van  peil  tijdens  extreme  droogte  trachten  te  beperken  en  dit  is  van  belang  voor  oa  gebouwen  en 
 voorkomen van verzakking ). 
 In  de  provinciale  overlegstructuur  (  OZO  )  water  is  al  meerdere  malen  gesproken  over  de  plannen 
 omtrent  wisselpolders  als  de  oplossing  voor  de  zeespiegelstijging.  Dit  college  heeft  zich  uitgesproken 
 daar  GEEN  voorstander  van  te  zijn  en  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  steunt  maar  wat  graag  dit 
 standpunt.  We  hebben  dorpen  en  akkers  achter  de  dijken  liggen.  Er  is  buitendijks  ruimte  beschikbaar. 
 In  het  gebied  voor  de  dijken,  de  voordelta,  lijkt  het  voor  de  hand  te  liggen  daar  oplossingen  te  zoeken 
 om  de  zeespiegelstijging  het  hoofd  te  kunnen  bieden.  Hierbij  denken  we  aan  nieuw  aan  te  leggen 
 schorren  en  slikken.  Dit  levert  extra  bescherming  van  de  bestaande  dijken  en  de  estuariene  natuur 
 vaart er wel bij. 
 Hittestress,  het  opwarmen  van  woongebieden,  is  een  andere  klimaatfactor.  het  is  een  onderwerp  wat 
 meespeelt  en  waar  we  wel  degelijk  rekening  mee  moeten  houden.  (Extra)  groen  bij 
 wegreconstructies,  erkenning  bos  strategie  van  provincie,  vergroening  icm  ruimtelijke  plannen,... 
 Deze  voorbeelden  leveren  allemaal  een  bijdrage  aan  het  temperen  van  de  gevolgen  van  de  globale 
 opwarming van onze leefomgeving. 
 Biodiversiteit  levert  een  significante  bijdrage  aan  ons  bestaansrecht  als  mens.  Onze  voedselketen 
 kan  niet  overeind  blijven  als  we  geen  insecten  hebben  die  planten  ondersteunen  in  hun  voortplanting. 
 Geen eten geen bestaansrecht. 
 De  gemeente  Hulst  heeft  daarom  de  Zeeuwse  Bijen  Strategie  ondertekend.  Ook  daarom  is  Hulst 
 volop  aan  de  slag  met  het  aanleggen  van  bloemenweides,  wordt  er  extensiever  gemaaid  daar  waar 
 mogelijk  en  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  is  daar  erg  blij  mee.  Immers,  Hulst  is  de  groene  buffer 
 tussen  de  industriegebieden  van  Antwerpen  en  de  kanaalzone  Gent-Terneuzen.  Flora  en  fauna  zijn 
 superbelangrijk  voor  ons  als  mens.  Flora  en  fauna  kan  prima  bestaan  zonder  de  mens  maar  de  mens 
 kan niet zonder flora en fauna. 
 Water  en  groen  zijn  belangrijk  in  onze  leefomgeving  en  door  de  klimaatveranderingen  staan  we  voor 
 uitdagingen.  Daarom  vindt  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  het  belangrijk  dat  de  reconstructies  van 
 onze  rioleringen  en  wegen,  het  aanleggen  van  extra  groen  in  de  openbare  ruimte  en  maatregelen  ten 
 voordele  van  biodiversiteit  op  een  zelfde  niveau  wordt  aangepakt  zoals  nu,  of  nog  intensiever  indien 
 mogelijk. 
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 ●  Duurzame mobiliteit 

 De  totale  levensduur  kostprijs  van  een  elektrische  auto  begint  lager  uit  te  vallen  dan  een  nieuwe 
 benzine  of  diesel  auto.  Maar  mensen  zijn  vaak  (onterecht)  nog  terughoudend  om  EV  aan  te  schaffen 
 vanwege wellicht onvoldoende aanwezigheid van (snelle) laadinfrastructuur. 
 Deze  laadinfrastructuur  kent  toch  een  gestage  uitbreiding.  De  gemeente  Hulst  werkt  met 
 verschillende  aanbieders  die  laadpalen  plaatsen  op  plaatsen  waar  het  kan  volgens  de  gegevens  uit 
 de  kaart  regionale  aanpak  laadinfrastructuur  zuidwest  Nederland.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  volgt 
 deze ontwikkelingen op de voet. 

 Recent heeft de raad het duurzaamheidsbeleid en de Warmtetransitie Visie vastgesteld. 
 De uitvoering volgt en voor Algemeen Belang Groot Hulst kan dit niet snel genoeg gaan. 
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 14.  Ruimtelijke Ordening 
 ●  Deur niet op slot! 

 De  Provincie  Zeeland  focust  in  het  nieuwe  Omgevingsplan  erg  op  ontwikkelingen  in  de  vier  grote 
 Zeeuwse  steden.  Daarnaast  willen  ze  de  Kustvisie  uitbreiden  naar  de  gehele  Westerscheldekust.  Het 
 mag  niet  zo  zijn  dat  het  provinciale  omgevingsplan  nieuwe  ontwikkelingen,  zoals  woningbouw  in 
 kleinere  kernen  of  kleinschalige  horecaontwikkelingen  langs  onze  kustlijn,  in  onze  gemeente 
 tegenwerkt. 

 ●  Plannen? Wij maken het graag mogelijk 

 In  2022  wordt  de  nieuwe  Omgevingswet  ingevoerd.  Met  de  Omgevingswet  wil  de  overheid  de  regels 
 voor  ruimtelijke  ontwikkeling  vereenvoudigen  en  samenvoegen.  Gemeenten  krijgen  een  meer 
 faciliterend  karakter  bij  nieuwe  ontwikkelingen.  Het  moet  allemaal  makkelijker  en  sneller.  Niet  denken 
 in  bedreigingen,  maar  in  kansen.  Wat  ons  betreft  starten  we  daar  nu  al  mee.  Waarom  zouden  we 
 wachten  tot  de  nieuwe  wetgeving  is  ingevoerd?  Nieuwe  aanvragen  van  burgers  of  ondernemers  die 
 iets  willen  ontwikkelen  moeten  vanaf  nu  al  in  de  geest  van  de  toekomstige  Omgevingswet  worden 
 afgehandeld; met een positieve insteek en op vlotte wijze! 

 ●  Ruimte voor nieuwe economische dragers 

 De  nadruk  in  ons  buitengebied  moet  op  de  agrarische  functie  liggen.  Nieuwe  economische  dragers  in 
 het  buitengebied,  zoals  een  boerderijcamping,  moeten  ook  gestimuleerd  worden.  Samen  met 
 belanghebbende  individuele  ondernemers,  zoals  agrariërs,  moet  gezocht  worden  naar  kansrijke 
 initiatieven. 

 ●  Flexibele bestemmingsplannen 

 Algemeen  Belang  Groot  Hulst  streeft  naar  flexibele  bestemmingsplannen  in  gebieden  waar 
 momenteel  woningen  worden  gebouwd,  zoals  het  bestemmingsplan  Zoutedijk  te  Kloosterzande.  Stem 
 het  aanbod  af  op  de  vraag  van  de  inwoners.  Als  mensen  willen  bouwen  op  een  kleiner  perceel,  maak 
 dat  dan  mogelijk,  zonder  dat  hiervoor  weer  uitgebreide  procedures  moeten  worden  gevolgd.  Zo  wordt 
 het voor meer mensen mogelijk om op een betaalbare wijze daar te wonen waar ze dat willen! 

 ●  Bestemmingsplan luwe zones 

 Wij  zijn  voorstander  van  een  zogenaamde  toelatingsplanologie.  Tot  nu  toe  is  er  in 
 bestemmingsplannen  sprake  van  strikte  functiescheiding.  In  gebouwen  met  een  woonfunctie,  mag  je 
 bijvoorbeeld  niet  zomaar  een  winkel  beginnen.  Dit  ter  bescherming  van  het  woongenot  en  het  goed 
 inpassen  van  toekomstig  vraaggebruik.  Dit  laatste  staat  de  laatste  jaren  steeds  meer  ter  discussie, 
 omdat  het  eventueel  nieuwe  economische  bedrijvigheid  afremt.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  vindt 
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 daarom  dat  er  in  de  komende  jaren  experimenten  moeten  plaatsvinden  met  meer  flexibele 
 bestemmingsplannen. Ook het welstandsbeleid (nota ruimtelijke kwaliteit) moet worden herzien. 

 ●  Algemeen Belang Groot Hulst is TEGEN ontpoldering! 

 Wij  blijven  ons  met  hand  en  tand  verzetten  tegen  verder  ontpolderen.  We  zullen  alle  middelen  blijven 
 aangrijpen  om  te  voorkomen  dat  er  ook  nog  maar  één  vierkante  meter  onder  water  wordt  gezet,  voor 
 welke  vorm  van  compensatie  dan  ook.  Wat  ons  betreft  gaat  de  Hedwigepolder  NIET  onder  water. 
 Ontpolderen  brengt  onze  zoetwaterhuishouding  sterk  in  gevaar,  door  de  zwaar  onderschatte 
 gevolgen  van  verzilting.  Onze  agrarische  sector,  een  belangrijke  economische  pijler  in  onze 
 gemeente,  kan  niet  zonder  voldoende  zoet  water.  Daarnaast  vinden  wij  dat  vruchtbare 
 landbouwgrond niet geofferd mag worden voor nieuwe binnendijkse of buitendijkse natuur. 
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 15.  Financiën 
 ●  Solide financieel beleid 

 Algemeen  Belang  Groot  Hulst  wil  niet  dat  toekomstige  generaties  lijden  onder  de  financiële  keuzes 
 die  wij  maken.  Daarom  moet  er  een  (meerjarige)  sluitende  begroting  zijn.  Toekomstige  risico’s  moeten 
 zo goed mogelijk worden afgedekt en waar nodig moet hiervoor extra worden gereserveerd. 

 ●  Coronavirus 

 Algemeen  Belang  Groot  Hulst  steunt  de  belastingsmaatregelen  die  genomen  zijn  om  burgers  en 
 ondernemers tegemoet te komen gedurende de coronacrisis. Zo hebben wij ingestemd met: 
 ●  Uitbreiding terrassen, stopzetting heffing precariobelasting op terrassen; 
 ●  Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen op verzoek; 
 ●  Voorlopig uitstel heffing reclamebelasting. 

 Indien  de  situatie  daarom  vraagt,  kunt  u  op  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  rekenen  dat  gepaste 
 maatregelen worden genomen! 

 ●  Fair deel uit het gemeentefonds 

 De  gemeente  Hulst  is  voor  haar  inkomsten  voor  een  groot  deel  afhankelijk  van  de  rijksoverheid, 
 namelijk  vanuit  het  gemeentefonds.  Algemeen  Belang  Groot  Hulst  zal  ook  de  komende  vier  jaar  een 
 eerlijke  bijdrage  vanuit  het  rijk  bepleiten  die  aansluit  bij  de  specifieke  behoeftes  in  de  gemeente  Hulst. 
 Het mag niet zo zijn dat onze burgers meer belasting moeten betalen voor de grillen van Den Haag. 

 ●  Goed gedrag belonen 

 Algemeen  Belang  Groot  Hulst  wil  dat  goed  gedrag  van  burgers  beloond  wordt.  Zo  dient  het  correct 
 scheiden  van  het  afval  door  burgers  beloont  te  worden  met  een  vermindering  van  de 
 afvalstoffenheffing. 

 ●  Vestigingsklimaat MKB 

 Het  midden-  en  kleinbedrijf  mag  geen  melkkoe  van  de  gemeentelijke  overheid  zijn.  Algemeen  Belang 
 Groot  Hulst  wil  daarom  het  vestigingsklimaat  voor  bestaande  en  nieuwe  bedrijven  zo  aantrekkelijk 
 mogelijk  houden  door  het  laag  houden  van  verschillende  belastingen,  zoals  de  toeristenbelasting  en 
 de ozb-belasting. 
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