Hulst, mei 2021

Aan de leden van HulstPLUS,

Beste leden,
De actuele informatie over de huidige corona-aangelegenheden biedt nog onvoldoende
zekerheid om te stellen, dat we op korte termijn aan een oplossing mogen denken. Het
aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames blijft voorlopig nog aan de hoge kant. Het
aantal vaccinaties neemt wel toe, maar is nog niet toereikend om te spreken van een
duidelijke versoepeling van de coronamaatregelen. Een en ander belemmert een normale
overlegstructuur, waar toch al een grote behoefte aan ontstaat.
Ondanks alle beperkende maatregelen en situaties is de kalender onverbiddelijk en gaat de
tijd met rasse schreden door. Als jonge politieke groepering met een leeftijdsopbouw, die
anders doet vermoeden, moeten we wel denken aan ons toekomstperspectief. In dit
verband heb ik onlangs een uitgebreid gesprek gehad met onze twee raadsleden, Eugéne en
Jos. Ondanks onze oppositiestelling ben ik er van overtuigd, dat we op een geweldige wijze
onze politieke boodschap hebben kunnen uiten. Dit geldt zowel voor de raadsleden als de
commissieleden. Het wordt nu tijd om onze aanwezigheid te gaan verzilveren.
Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en onze beide raadsleden hebben te
kennen gegeven er weer vol voor te gaan. Maar we moeten er dan wel voor zorgen, dat we
kunnen beschikken over een gedegen achterban, waarmee we een respectabele
verkiezingslijst kunnen opstellen en de politieke functies op een adequate wijze kunnen
invullen.
Zoals ik in mijn brief van januari 2021 vermeldde, heeft een aantal leden van onze
groepering te maken gehad met gezondheidsproblemen, waardoor een volledige inzet niet
mogelijk bleek. Ook de gebrekkige overlegstructuur, als gevolg van coronamaatregelen,
heeft de binding van leden met onze politieke groepering enigszins aangetast. Een spijtige
ontwikkeling.
Toch zou ik aan alle leden de volgende vragen willen voorleggen, waarbij ik op allen een
beroep wil doen om deze vragen zo duidelijk en eerlijk mogelijk te beantwoorden. Het biedt
dan in ieder geval een beeld voor een mogelijk toekomstperspectief van onze politieke
groepering. U kunt uw antwoorden per email aan mij toesturen middels mijn emailadres:
hubertsuy@gmail.com .
1. Wilt u lid blijven van HulstPLUS ?
2. Zo ja, wilt u een plaats op de kieslijst innemen voor de gemeenteraadsverkiezing van
16 maart 2022 ?
3. Bent u bereid een functie aan te nemen in één van de adviescommissies van de
gemeenteraad ?

4. Indien u geen belangstelling heeft voor een politieke functie of adviesfunctie, bent u
dan beschikbaar voor een adviesrol binnen de partij HulstPLUS ?
5. Kent u mensen, die eventueel bereid zijn om lid te worden van HulstPLUS, en zo ja,
kunt u dan eventuele namen doorgeven ?
6. Heeft u verder nog op- en/of aanmerkingen m.b.t. HulstPLUS ?
We zouden graag uw antwoorden vóór 1 juni 2021 willen ontvangen, zodat wij ons met
deze informatie kunnen voorbereiden op een ledenbijeenkomst.
Gezien de huidige coronamaatregelen gaan wij er van uit, dat we in september 2021 een
ledenbijeenkomst kunnen houden, waarin wij dan verder kunnen overleggen betreffende de
verstrekte informatie.

Hubert Suy
Voorzitter politieke partij HulstPLUS
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