Schriftelijke vraag aan het college
(Art. 33, Reglement van Orde)
Aan de voorzitter van
Datum 10-1-2021

de raad van de gemeente Hulst

Indiener(s) VVD

Onderwerp: Bioscoopcomplex Houtmarkt
Archivaris

Portefeuillehouder:
Vraag:
A) Welke stappen kan het college nemen om de overlast aan de Houtmarkt te beperken.
B) Is er enig idee wanneer het bouwwerk wordt afgewerkt, het dak is niet af en is geen gezicht in
een historische binnenstad.
C) Heeft het college een idee wat er met dit complex in de nabije toekomst mogelijk is ?
D) Kan het college iets doen aan de onveilige situatie aan het complex?
Aanleiding voor de vraag:
Al vele jaren wachten we op de komst van een nieuwe bioscoop in het centrum van Hulst. Het
oplossen van de verpaupering van de Houtmarkt zou met een bioscoop een impuls zijn maar helaas
gaat het niet zo goed met de ontwikkeling aldaar. We zijn blij dat lokale ondernemers, welke de
bioscoop eerst aan de Houtmarkt hadden gepland, nu stappen hebben gezet voor de realisatie van
een nieuwe bioscoop elders in het centrum van Hulst.
In het verleden is al menigmaal ingebroken in het voormalig bioscoop complex aan de Houtmarkt,
dit is er met de verbouwing blijkbaar niet op verbeterd. Het complex is onveilig voor de omgeving:
brandgevaar en schade door rondvliegende bouwmaterialen bij storm. Afgelopen weekend blijkt dat
de bouwval betreden kan worden door onbevoegden, jongeren die zichzelf in gevaar hebben
gebracht door aangegeven vluchtwegen te nemen die er niet blijken te zijn.
Nu de bioscoop definitief niet meer aan de Houtmarkt komt vinden we dat de gemeente zich tot het
uiterste moet inzetten voor de leefbaarheid aan de Houtmarkt. Allereerst mbt een veilige en
leefbare woonomgeving, maar ook om de historische binnenstad te verlossen van dit verpauperde
complex.
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