SPEERPUNTEN
PASSIE voor ZORG
HulstPLUS is bereid bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen met volledige transparantie.
Meer openheid in informatieverstrekking naar ondersteunende adviesraden en inwoners.
Wijkagent moet zichtbaar zijn op straat. Meer snelheidscontroles en oplossen van woninginbraken
in wijken en dorpen.
HulstPLUS wil snel een passende oplossing voor Cultureel Centrum Den Dullaert.
Bestuur van gemeenschapscentra moet bestaan uit gebruikers van de accommodatie.
Betaalbare tarieven in de gemeenschapscentra.
De noodzaak voor een voedselbank dient geëlimineerd te worden.

ZORG
HulstPLUS roept een halt toe aan de bezuinigingen in de zorg.
Aan inwoners moet die kwalitatieve zorg en ondersteuning verleend worden die ze nodig hebben.
HulstPLUS wil voorkomen dat mensen zorg gaan mijden uit angst of vanwege de kosten door
stapeling van bijdragen te beperken tot een maximum bedrag.
Beperking van de eigen bijdrage voor minimum inkomens.
Invoeren van een maximum eigen bijdrage voor alle Wmo-voorzieningen.
Maatschappelijke organisaties moeten voldoende middelen krijgen om de zorg te verlenen.
Medewerkers hebben recht op een fatsoenlijk salaris.
Toekenning van het aantal uren voor huishoudelijke hulp meer op basis van wat noodzakelijk is.
Maatwerk leveren.
Een onafhankelijke cliëntondersteuning bij keukentafelgesprekken dient de standaard te zijn.
HulstPLUS vraagt meer aandacht en ondersteuning voor de vaak (te) zwaar belaste groep
mantelzorgers. Het jaarlijks daartoe ontvangen bedrag van het Rijk moet dan ook volledig ten
goede komen aan de groep mantelzorgers.
De in het verleden opgebouwde financiële reserves binnen het Sociaal Domein moeten onverkort
bestemd blijven voor dat doel.
Hulp en zorg aanvragen moeten binnen 5 werkdagen afgewerkt zijn. Geen wachtlijsten!!
Betaalbaar Wmo-vervoer moet terugkomen.
Beperking van de overheadkosten bij alle partijen.
De beschikbare middelen inzetten voor “handen aan het bed”.
Meer duidelijkheid over de relatie gemeente en Hulst voor Elkaar. De kosten van de administratie
uitvoering moeten drastisch worden beperkt. Nog meer bureaucratie of gewoon betere ZORG?
Het geratificeerde VN verdrag voor mensen met een beperking verdient meer bekendheid en
acceptatie onder ambtenaren, architecten, bedrijven, besturen en bevolking.
Geen wachtlijsten binnen de Jeugdzorg. Indicatiestellingen moeten plaatsvinden door professionals
(huisartsen en GGD). Geen eigen bijdragen opleggen aan ouders.

WELZIJN & SOCIAAL BELEID
Voor dagopvang moeten meer mogelijkheden gerealiseerd worden. Echt maatwerk !
Vrijwilligers moeten waar nodig betere ondersteuning kunnen krijgen.
De adviserende raden, zoals senioren-, Wmo-, Cliëntenraad, Drempelvrij Hulst en ouderenbonden
moeten een dominantere plaats innemen. Zij zijn de verbinding met de inwoners.
Uit alle lokale wet- en regelgeving moet leeftijdsdiscriminatie worden geschrapt.
Voorlichting stimuleren over de gevaren van sociale media, alcohol en drugs.
Ondersteuning verlenen aan onderwijsinstellingen om weglek van kinderen tegen te gaan.
Zeker ook in het belang van het voortgezet onderwijs.
De bestaande basisscholen met de bijbehorende kinderopvang zijn een heel belangrijk onderdeel
van de leefbaarheid van de dorpen en wijken.
Belasting aanpassingen: de komende 4 jaren maximaal tot niveau van loon-en prijsstijgingen.
Bevorder een senior- en dementenvriendelijker beleid.
HulstPLUS zal meewerken aan een realistisch integraal ouderenbeleid, waarbij ouderen centraal
staan en betrokken worden via de ouderenbonden.
De supermarkt in de binnenstad dient er nu echt te komen. Schep gunstige condities.
Uitbreiding van budget en bevoegdheid van dorps- en wijkraden.
Culturele activiteiten bevorderen, van plaatselijke amateurverenigingen tot museum.
De gemeente moet faciliterend en ondersteunend zijn.
HulstPLUS wil meer culturele activiteiten in de gemeente. Vanwege de beperkte toegankelijkheid
en de noodzaak van extra expositie- en opslagruimte zijn wij voorstander van realisatie van een
nieuw gebouw in de binnenstad, bij voorkeur gecombineerd met VVV en bibliotheek.
Een openbaar (invaliden-)toilet op de Grote Markt dient snel gerealiseerd te worden.

WONEN
HulstPLUS zet zich in voor:
- betaalbare woonvormen, waar ouderen zelfstandig in hun eigen buurt kunnen wonen en waar
ook zorg mogelijk is;
- betaalbare huisvesting voor jongeren.
Soepeler omgaan met bouwverordening.
Afspraken moeten worden gemaakt met de woningbouwcorporaties, particuliere investeerders en
ouderenbonden om een ouderen woonakkoord te sluiten.
Hulst moet aantrekkelijker worden als verblijfs- en uitgaanscentrum door inzet van betere
beveiliging. Herinrichting van de Grote Markt moet.
Bereikbaarheid van de binnenstad verbeteren, zoals de verbinding Absdaalseweg - van der
Maelstedeweg verbeteren en veiliger maken.

WERKGELEGENHEID
Vestigingsbeleid aantrekkelijker maken voor bedrijven en mensen door goede voorzieningen voor
wonen, onderwijs, winkelen en ontspanning.
Bevorderen van arrangementen voor beschut werk bij Dethon.

GROTE PROJECTEN
Plan Perkpolder: geen aantasting van de leefomgeving; sluitende garanties ter voorkoming van
milieu- en veiligheidsproblemen voor bedrijven en inwoners.
Geen onacceptabele risico’s aangaan voor het realiseren van grote projecten.
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