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Dé partij, zonder enig eigenbelang, die echt
opkomt voor alle inwoners, jong tot oud!
Dé verbeterpartij!

PASSIE voor ZORG
Onze kartrekkers zijn:

Jos van Eck, Eugène Verstraeten, Hubert Suy,
Albert Reunis, Etiënne Ruymbeek en
Annie De Maeyer-de Deckere
Onze missie:
HulstPLUS is een onafhankelijke lokale partij van en voor alle inwoners van
de gemeente Hulst, om samen het belang van de gemeente Hulst in de meest
brede zin van het woord optimaal te behartigen.
Op eigentijdse en realistische wijze wil HulstPLUS zich sterk maken voor
algehele verbetering van lokaal welzijn, meer maatschappelijke zorg en
zekerheid en verhoging van de kwaliteit van woon-, leef- en werkomgeving.
De belangrijkste pijlers waarop HulstPLUS zich richt zijn:
ZORG, wonen, welzijn, werkgelegenheid.
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Inleiding
De PLUS in de naam HulstPLUS staat voor:
 meer aandacht voor en beter luisteren naar onze inwoners
 betere zorg en ondersteuning waar nodig
 meer ondersteuning voor het onderwijs
 meer aandacht voor de werkgelegenheid (zeker voor ouderen)
 meer aangepaste woningen
 meer openheid
HulstPLUS is opgestart door inwoners uit, van en voor onze gemeente. Ouderenbeleid in
de breedste zin is voor ons heel belangrijk maar ook de jongeren want die bereiken ook de
leeftijd dat zorg en ondersteuning belangrijker kan worden. Als ons leven normaal verloopt
worden we allemaal ouder. De samenstelling van de bevolking verandert heel snel.
Meer jongeren vertrekken, ouderen moeten langer werken. Voldoende werkgelegenheid
voor jong en oud is dus heel belangrijk.
Het nu nog grijze Sociaal Domein, ingevoerd in 2015, heeft onze speciale aandacht.
Meer openheid naar de inwoners toe en financiële verantwoording zijn onze
sleutelwoorden.
HulstPLUS maakt zich sterk voor aangepaste huisvesting, zorgwoningen en
levensloopbestendige huizen in alle kernen en goede betaalbare zorg.
Ook het uitgaansleven in Hulst is belangrijk. De omgeving dient veilig te zijn.
Kinderopvang, basis- en voortgezet onderwijs moeten wij koesteren. Dit is van essentieel
belang voor het behoud van een leefbare samenleving in Hulst.
Wij zijn aangesloten bij de Vereniging voor plaatselijke politieke groeperingen. Zo vinden wij
onze weg naar de Provincie en naar de Rijksoverheid in Den Haag.
Wij zijn volledig onafhankelijk en laten ons de wet niet voorschrijven door landelijke politieke
partijen. Wij maken eigen keuzes in overleg met onze eigen inwoners.
Onze leden vormen het hoogste orgaan.
Onze gekozen vertegenwoordigers kunnen zonder last en ruggenspraak functioneren.
De afgelopen periode is duidelijk geworden dat het de hoogste tijd is dat er iets gedaan
wordt aan de algemene gevoelens van onzekerheid op het gebied van veiligheid,
ondersteuning en zorg. Ons verkiezingsprogramma legt de nadruk op verantwoorde zorg,
wonen, welzijn en werkgelegenheid in een veilige omgeving.
Kortom: we moeten weer trots kunnen zijn op een gemeente die vernieuwt, die
ondernemend is, die (ont)zorgt, waar weer verbindingen komen tussen de generaties, waar
burgers zich veilig kunnen voelen, waar we tradities respecteren en gaan voor het nieuwe,
onze cultuur koesteren, waar managers het niet alleen voor het zeggen hebben en waar de
menselijke maat weer moet gaan tellen.
In zo een gemeente Hulst, in dat mooie stukje Nederland, moet het een voorrecht zijn om te
werken, te wonen, te leven en oud te worden.
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Zorg
HulstPLUS roept een halt toe aan de bezuinigingen in de zorg. Steeds meer mensen
hebben zorg nodig, maar wijkverpleegkundigen, vrijwilligers en mantelzorgers kunnen nu
het werk al niet meer aan. We moeten voorkomen dat mensen zorg gaan mijden uit angst
of vanwege het geld. Het bestaande algemene ongenoegen in Hulst moet positief worden
omgebogen. Verloren gegaan vertrouwen moet worden teruggewonnen door een eerlijk en
sociaal beleid.
Zorg is belangrijk en HulstPLUS wil ook ouderen zo lang mogelijk uit de zorg houden.
HulstPLUS vindt dat:








zeggenschap over de eigen zorg hoort bij de zorgvrager.
de zorgvrager centraal moet staan en niet de financiën.
zorgvragers recht hebben recht op onafhankelijke cliënt ondersteuning bij een
hulpaanvraag en die ondersteuning dient pro-actief gestimuleerd te worden door Hulst
voor Elkaar. Afwerking van klachten over de zorg moet in openheid plaatsvinden.
verdere uitbouw van de collectieve ziektekostenpolis van de gemeente noodzakelijk is.
De inkomensgrens voor toelating moet verhoogd worden tot 130% van het minimum
inkomen.
betaalbaar Wmo-vervoer moet terugkomen.
uit alle lokale wet- en regelgeving de leeftijdsdiscriminatie moet worden geschrapt.
de bereikbaarheid van de zorg in alle opzichten goed geregeld moet zijn.
Zorg in de buurt zo dichtbij als mogelijk!

HulstPLUS pleit voor:







een actiever beleid in het kader van het door Nederland geratificeerde VN verdrag voor
de rechten van mensen met een beperking. Betrokkenen dienen versneld bewuster
gemaakt te worden en dienen actiever maatregelen in te voeren daar waar redelijkerwijs
eenvoudig gedaan kan worden. Denk hierbij b.v. aan het al 3 jaar beloofde openbare
invalidentoilet in de binnenstad..
de uitvoering van hulp en zorg door de gevestigde instanties. In de overeenkomsten
moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de kwaliteit van de zorg.
De vaststelling van het aantal uren thuiszorg op basis van het Utrechts model, dat
momenteel gebruikt wordt voor het indiceren van het aantal uren, moet worden
vervangen door een realistischer systeem. De vaststelling van de tarieven voor
uitvoering van de huishoudelijke hulp en zorg moeten dusdanig zijn dat door de
uitvoerders een fatsoenlijk salaris kunnen uitbetalen aan ZZP’ers of werknemers.
gratis openbaar vervoer voor alle minima en mensen met een beperking, met als
achterliggende gedachte dat men dan van het openbaar vervoer gebruik maakt en
minder van het Wmo-vervoer. Dat betekent dat de kosten voor Wmo-vervoer dalen.
een korting voor ouderen bij sportscholen en een gratis aanbod aan
bewegingsactiviteiten. De gemeente moet meer activiteiten ontplooien om jongeren
meer en ouderen langer te laten bewegen in alle kernen. Dit in samenwerking met de
bestaande organisaties zoals de ouderenbonden en sportverenigingen.
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Hoe willen we dat doen?

















Het niet verlenen van zorg of ondersteuning vanwege een tekort aan financiën met
name voor ouderen is onacceptabel. Er moet verantwoording worden afgelegd van de
uitgaven. Kosten van overhead moeten sterk worden teruggedrongen.
De uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) rammelt in de
gemeente Hulst. Er wordt teveel bezuinigd op het Sociaal Domein, terwijl er veel geld
over is. HulstPLUS vindt dat deze overschotten volledig behouden moeten blijven voor
het Sociaal Domein. Er zijn te lange wachttijden voor keukentafelgesprekken.
Afwijzingen zijn vaak onbegrijpelijk voor aanvragers. Door de procedures is er ook
sprake van ongebreidelde kosten voor uitvoering.
Grensoverschrijdende (top)klinische zorg moet behouden blijven voor onze inwoners.
Samen met Sluis en Terneuzen moet er voor zorggedragen worden dat het ziekenhuis
in Terneuzen in zijn huidige omvang blijft. Dat geldt ook voor de polikliniek in Hulst.
Verdere uitbreiding van de medische voorzieningen bij ZorgSaam (Blaauwe Hoeve)
moet gerealiseerd worden. De seniorenkliniek heeft hier een heel belangrijke functie.
Mantelzorgers hebben recht op een passende vergoeding gerelateerd aan het bedrag
dat het Rijk beschikbaar stelt. De registratie moet aangepast en vereenvoudigd worden.
Het kan niet zo zijn dat de uitvoering van het mantelzorgcompliment meer kost dan wat
de mantelzorgers zelf krijgen. Minder geld aan de strijkstok!
De zorgvrager moet een beroep kunnen doen op onafhankelijke cliënt ondersteuning
door bv ouderenadviseurs.
De extra kosten bij de gemeente en instanties die gemoeid zijn met de uitvoering van de
zorg zijn torenhoog! Dat moet veranderen. Geef zorginstellingen meer mogelijkheden,
zodat meer geld besteed wordt aan de uitvoering van het werk en minder aan de
organisatie. Financiën zijn bestemd voor handen aan het bed. Geen nodeloze
bureaucratie! Zorginstellingen moeten een fatsoenlijk loon kunnen betalen aan hun
personeel. Aanvragen moeten zo snel mogelijk worden afgewerkt. HulstPLUS vindt dat
binnen 5 werkdagen uitsluitsel moet zijn.
Stapeling van eigen bijdragen moet worden tegengegaan. De gemeente moet voorop
lopen in lijn met nieuwe wetgeving, die de eigen bijdragen Wmo wil beperken.
Voor minima geen eigen bijdragen in rekening brengen.
Eenzaamheid bij senioren is een bekend verschijnsel. Liefst de helft van de 75-plussers
voelt zich eenzaam. Bij 85-plussers stijgt dat percentage zelfs boven 60% uit. In overleg
met huisartsen en ziektekostenverzekeraars zal hiervoor een programma worden
opgezet. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen hier een hele belangrijke rol.
Heel belangrijk is de ondersteuning die gegeven moet worden aan deze mensen.
HulstPLUS vindt dat de gemeente samen met de huisartsen de regie moet voeren.
De relatie tussen het gemeentebestuur en de stichting Hulst voor Elkaar (HvE) moet
veel transparanter. Er moet een heel duidelijke functiescheiding zijn. Een openbaar
financieel verslag, de begroting en een jaarverslag, voorzien van de bereikte doelen en
beleidsprestaties moet onderwerp van bespreking zijn binnen de gemeenteraad. Ook
adviserende raden moeten hier sterker bij betrokken worden. Professionaliteit, snelheid,
coulance, openheid en klantvriendelijkheid moeten uitgangspunten worden bij zowel
gemeente als HvE. Zij zijn er voor onze inwoners en niet omgekeerd.
HulstPLUS wil dat er voor hulpverlening weer een professionele, laagdrempelige
basisvoorziening wordt gerealiseerd, waar ieder met zijn hulpvragen terecht kan.
Vanuit deze basisvoorziening (maatschappelijk werk) kan doorverwijzing plaatsvinden.
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Welzijn
HulstPLUS pleit voor:











het profileren van de gemeente als vakantie- en/of dag bestemming.
een beter en vooral transparanter beleid voor toekenning van indicaties.
het behoud van de Breda bus tegen een betaalbaar tarief. Gratis openbaar vervoer voor
ouderen bij gebruik buiten de spits.
beter leerlingenvervoer voor kinderen die naar school dienen te kunnen gaan. Ouders
weten wat hun kind nodig heeft.
één gecombineerde sociaal-culturele campus in Den Dullaertwijk.
het vrijmaken van financiële middelen om de weglek van jonge kinderen naar België
tegen te gaan. Dat is in het belang van het hele onderwijsveld.
de invoering van de nieuwe Omgevingswet, d.w.z. samenvoeging van alle huidige
wetten: vanaf het begin worden de inwoners, dorps- en wijkraden betrokken bij nieuwe
plannen.
versterking van de positie van de agrarische sector in de gemeente.
het vaststellen van een duidelijk cultuurbeleid in overleg met bestaande adviesraden en
instellingen.
het stimuleren van programma’s voor gezonde voeding en gezonde leefstijl.

Hoe willen we dat verbeteren?















Promotie van Hulst als vestingstad. Er moet verder gewerkt worden aan het mooie
landschap, rust en ruimte, natuur en het verder aanleggen van recreatieve
voorzieningen langs de Schelde. Dit is een heel belangrijk economisch facet.
Meer mogelijkheden om het gehele jaar te verblijven in vakantiewoning en caravan.
Voorzieningen op camperplaatsen moeten goed zijn.
Bezoekers die meerdaags in Hulst blijven zijn aangewezen op de bestaande campings.
Het bestaande fietsnetwerk moet verder worden geoptimaliseerd en uitgebreid.
Het fietspad aan de zoute kant van de Westerschelde moet worden doorgetrokken.
Bestuurlijke samenwerking met de gemeenten Sluis en Terneuzen moet verder
gestimuleerd worden, vanuit efficiencyoverwegingen en kwaliteitsaspecten.
Samenwerking met onze buurgemeenten in België moet uitgebouwd worden.
Bestaande natuurgebieden moeten worden beschermd en opengesteld voor publiek.
Tijdige voorlichting op de scholen over de gevaren van sociale media, drugs en alcohol
heeft meer effect dan handhaving achteraf.
Alles moet worden gedaan om het voortgezet onderwijs in Hulst te behouden.
In de kernen vervullen de basisscholen een belangrijke voorziening. Dat is van groot
belang voor de sport- en andere verenigingen in de kernen die aanwas moeten hebben
van jeugdigen.
Beter onderhoud van stoepen en wegen. Met name de stoepen moeten worden
aangepast voor de rolstoelergebruikers en degenen die aangewezen zijn op een
scootmobiel.
Goede openbare verlichting in alle wijken en kernen.
Alle openbare voorzieningen en gebouwen in de binnenstad van Hulst bereikbaar voor
gehandicapten en mensen die slecht ter been zijn.
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Gratis parkeren voor zorgverleners, familie en mantelzorgers om eenzaamheid tegen te
gaan.
Bereikbaarheid van de binnenstad moet worden verbeterd.
De buurtbus moet uitgebreid en de dienstregeling dient beter op elkaar afgestemd te
worden.
Gemeenschapshuizen moeten vrij toegankelijk zijn met betaalbare tarieven. Gebruikers
moeten het bestuur vormen. De activiteiten kunnen worden uitgevoerd door vrijwilligers.
Met name de ouderenbonden organiseren heel veel activiteiten.
Dat moet meer gewaardeerd worden. De uitvoeringskosten kunnen hierdoor sterk
ingeperkt worden. Laat de vrijwilligers het zelf doen, professionals moeten die taken niet
uitvoeren. De kosten die je zo kunt besparen inzetten voor andere activiteiten. De
terugloop van activiteiten die HulstPLUS constateert moeten terug omgebogen worden.
Het begrip “achter de geraniums” mag in de praktijk niet bewaarheid worden.
In een nieuw op te stellen subsidiebeleidsplan zal hier terdege rekening mee worden
gehouden. Duidelijk moet zijn welke doelen worden nagestreefd door het verstrekken
van subsidies. Dat moet helder zijn. Subsidie ontvangers dienen verantwoording af te
leggen.
Regionale omroepen zijn belangrijk voor de lokale nieuwsvoorziening. Ze versterken de
plaatselijke democratie. De gemeente moet de lokale/regionale omroep faciliteren.
Minima moeten korting krijgen bij theatervoorstellingen en ander culturele evenementen.
HulstPLUS wil meer culturele activiteiten in de gemeente. Vanwege de beperkte
toegankelijkheid van het museum 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.
Het Refugium “Ten Duinen“, als een van de oudste monumenten in de binnenstad, dient
zorgvuldig bewaard en openbaar toegankelijk te blijven.
Hulst moet aantrekkelijker worden als verblijf- en uitgangscentrum door inzet van betere
beveiliging.
Herinrichting van de Grote Markt moet.
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Wonen
Wij willen Hulst als leefgemeente, voor jong en oud.
HulstPLUS wil dat:













Hulst een vriendelijker beleid voert voor senioren, dementen en mensen met een
beperking.
er faciliteiten worden verleend om zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te kunnen
blijven wonen. Geen verhuisplicht opleggen, maar meer mogelijkheden voor aanpassing
van woningen.
het eenvoudiger wordt om betaalbare woonvormen te realiseren om zelfstandig,
betaalbaar in eigen buurt te kunnen wonen en waar ook zorg mogelijk is.
de gemeente woningcorporaties actief stimuleert om voldoende levensloopbestendige,
energiezuinige woningen te bouwen voor senioren en chronisch zieken in alle
woonkernen.
de gemeente bij woningcorporaties aandringt op het in stand houden en vermeerderen
van het aanbod aan sociale huurwoningen en waar nodig sociale woningbouw
stimuleert voor jong en oud.
de gemeente Hulst samen met de woningcorporaties en ouderenbonden een
ouderenwoonakkoord sluit om zo een tussenvorm tussen thuis wonen en het
verpleeghuis mogelijk te maken. Ouderen hebben een grote behoefte om zelfstandig,
maar tóch samen te wonen. Ze hebben dan een eigen plekje en kunnen naar elkaar
omzien. Dit concept gaat eenzaamheid tegen en maakt het ook mogelijk om samen zorg
in te kopen.
de gemeente gebruik van groene stroom sterker stimuleert evenals energie besparende
maatregelen.
het gebruik van zonnepanelen in de binnenstad van Hulst toestaan op particuliere
woningen; echter, niet op gezichtsbepalende gebouwen.
de verkeersveiligheid in de Gentsestraat voor fietsers en voetgangers dient verbeterd te
worden.
er een snellere invoering van het breedband internet in de gehele gemeente plaatsvindt.
de bouw van tiny houses gestimuleerd wordt.
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Werkgelegenheid






Het MKB en het toenemend aantal zelfstandigen zonder personeel zijn de basis van
onze lokale economie en werkgelegenheid. Deze ondernemende mensen verdienen,
waar dat kan, meer steun, bescherming en hulp van de gemeente.
In de visie van HulstPLUS stimuleert de gemeente een lokale circulaire economie waar
duurzaamheid, energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid centraal staan.
HulstPLUS wil de positie van de gemeente als aantrekkelijke vestigingsplaats voor
bedrijven blijvend stimuleren zodat de lokale werkgelegenheid voor jong én oud
toeneemt. Korte heldere procedures zijn noodzakelijk voor bedrijven en winkels die zich
in Hulst willen vestigen.
Eén loket voor alle aanvragen!
Het creëren van betere toeristische verbindingen tussen onze gemeente en overige
regionale toeristenpleisterplaatsen is nodig; goede en snelle verbindingen met België.

Agrarische sector:
 Nieuwe economische dragers moeten in het buitengebied gerealiseerd kunnen worden.
 Beperking van grootschalige intensieve veehouderij. HulstPLUS wil geen megastallen.
De gemeente als werkgever:
 Goede voorlichting voor inwoners die over de grens (gaan) werken. Het instellen van
een eigen plek waar inwoners informatie kunnen verkrijgen is heel belangrijk.
 Ook ouderen worden serieus genomen bij sollicitaties bij de gemeente. Ze zijn ervaren
en niet extra duur of minder productief.
 Wij willen dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door ook senioren volop kansen
te geven.
 Dethon vervult in onze gemeente heel bijzondere en belangrijke plaats.
HulstPLUS wil blijvende arrangementen voor beschut werk. HulstPLUS pleit voor
samenwerking met Dethon in het kader van de uitvoering van de Participatiewet.
 De gemeente dient zich de komende periode blijvend in te spannen voor de integrale
aanpak dichtbij de burger voor mensen die het zonder ondersteuning niet redden.
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Sociaal beleid









Maak Hulst meer sociaal !!
Tegenprestatie van bijstandsgerechtigden mag niet leiden tot het verdringen van
reguliere banen bij gemeente of bedrijven.
Dak- en thuislozen hebben recht op steun en hulp van de gemeente. Het gebruik van
een postadres bij familie of vrienden mag niet door de gemeente ontmoedigd of
geweigerd worden.
Bijstandsfraude moet actief bestreden te worden. Onterechte uitkeringen dienen te
worden teruggevorderd.
Aanvragen voor uitkering moeten binnen een periode van 5 werkdagen afgewerkt
worden.
Duidelijkheid m.b.t. de voorzieningen voor de minima; aanvraagprocedures veel minder
ingewikkeld maken en afwerking aanvragen binnen 5 werkdagen realiseren.
Schuldhulpverlening terug uitvoeren door de gemeente Hulst.
Bij alle vragen maatwerk verlenen.
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Financiën en besturen
HulstPLUS is bereid bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen na de verkiezingen.
Een opener bestuurscultuur is noodzaak, geen achterkamertjespolitiek, geen afspraken
vooraf. De gemeenteraad moet bereikbaar zijn voor de inwoners. De adviserende raden
spelen een grote rol ook als tussenschakel met de inwoners. Inwoners moeten terug het
vertrouwen krijgen in de gemeentelijke overheid. Een goed functionerende gemeente
draagt bij aan het voorkomen van onvrede onder de mensen.
Het bestaande handvest actieve informatieplicht moet door het College van B&W volledig
worden nageleefd. Het College moet de Raad (het hoogste orgaan in onze gemeente)
voorzien van alle informatie die de raad voor de uitoefening van zijn taken nodig heeft.
Informatieverstrekking moet plaatsvinden binnen een week na besluitvorming in het
College. Voor de uitvoering van de controletaak door de raad moet zij over alle informatie
kunnen beschikken.
HulstPLUS vindt dat:


















experimenten in de schuldhulpverlening met het overnemen van schulden en
samenwerken met woningcorporaties en nutsbedrijven moeten worden gestart.
schuldhulpverleners meer regelruimte moeten krijgen én een bureaucratievrij budget dat
ze naar eigen inzicht kunnen inzetten om echt maatwerk te leveren.
de bestaande gemeentelijke bestuurscultuur in Hulst moet veranderen. Er moet
daadwerkelijk sprake zijn van invloed van de burgers en bestaande adviesraden.
verhoging van gemeentelijke lasten alleen mag met maximaal het inflatiepercentage.
de in rekening gebrachte rentepercentages bij leningen door de West Brabantse
Kredietbank drastisch naar beneden moeten worden aangepast.
individuele begeleiding noodzaak is.
de realisatie van een supermarkt in de binnenstad eindelijk gehonoreerd moet worden.
de toeristenbelasting afgeschaft kan worden; de invorderingskosten zijn hoger dan het
opbrengt.
precariorechten op lossen schroeven staan door de uitspraak van het Gerechtshof dit.
Hoe het moge zijn. HulstPLUS vindt dat dit geld terug moet naar de burgers.
parkeerbelastingen niet verder verhoogd mogen worden! Op basis van een afweging
tussen baten en lasten onderzoeken of het niet beter is de parkeerbelastingen af te
schaffen. Autoluw/-vrij maken van straten in de binnenstad kan bijdragen tot het
herontwikkelen van Hulst als winkelstad.
gemeentelijke belastingen niet mogen worden uitgebreid.
de heffingsprocedure bij Sabewa is nog steeds een doorn in het oog.
Verduidelijken moet. Het moet begrijpbaar zijn voor jong en oud.
dorps- en wijkraden moeten een eigen budget hebben om samen met de inwoners te
kunnen besteden. Voor kleine uitgaven dient men geen toestemming vooraf te vragen
bij de gemeente.
men niet voor iedere kassabon terug naar de gemeente moet gaan. Betrokkenheid van
de inwoners vooraf bij het ontwikkelen van nieuwe plannen is belangrijk.
de financiële middelen die opgebracht zijn door de inwoners anders ingezet moeten
worden.
Hulst dient te experimenten met een basisinkomen.
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Grote projecten






HulstPLUS wil het gemeentelijke huishoudboekje op orde hebben en houden. Risico’s
die er zijn moeten open en duidelijk in kaart worden gebracht. We willen volgende
generaties niet opzadelen met de lasten van toenemende risico’s en verplichtingen
zoals bij grote projecten.
Perkpolder en daaraan grenzende polders. Op geen enkele manier mag het milieu en
de landschappelijke natuurwaarden worden aangetast. De kwaliteit van de leefomgeving
en van de cultuurhistorische waarden moet beschermd worden. De bereikbaarheid,
zowel m.b.t. de infrastructuur als ook op het gebied van communicatiemiddelen moet
gegarandeerd blijven. Voor omwonenden en campingbedrijven mag er geen enkele
overlast ontstaan. Zeker voor de gevestigde landbouwers moet gegarandeerd worden
dat de waterkwaliteit niet wordt aangetast. Bij een eventuele ophoging van PerkpolderWest moet er een sluitende garantie zijn dat er geen vervuiling is en de waterkwaliteit
gegarandeerd blijft.
In het project Bierkaai moeten voldoende betaalbare huurwoningen/appartementen
worden gerealiseerd waarvan de huur beneden de grens voor toekenning van
huurtoeslag blijft. Zorgdragen voor een veilige en gezonde woonomgeving. De
waterkwaliteit in de Bierkaai is een grote bron van zorg. Er is te veel overlast voor de
bewoners.

Veiligheid / criminaliteit





Criminaliteitsbestrijding opvoeren door waar mogelijk inzet van extra wijkagenten. De
wijkagent moet zichtbaar zijn op straat. Het politiebureau moet toegankelijk blijven.
Meer controle op snelheidsovertreders in wijken en dorpen.
Te weinig woninginbraken worden opgelost. Dat is onaanvaardbaar.
Meer controle op illegale verkooppunten van drugs met name in de omgeving van de
school voor voortgezet onderwijs.

Rampenplan.
Wonen aan de Westerschelde, twee grote kerncentrale locaties vlakbij en een steeds
toenemend scheepvaartverkeer brengt risico’s met zich mee. Heel belangrijk hierbij is de
samenwerking met België en natuurlijk overleg met de andere gemeenten.
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