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Onderwerp

schríftelijke vraag m.b.t. oproep Belgen naar Hulst te komen
Geachte heer, mevrouw,

Op 23 juli jl. heeft uw fractie, op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde
schríftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders met
betrekking tot de oproep aan Belgen om massaal naar Hulst te komen op 21 juli 2020. In
deze brief treft u de antwoorden op uw vragen.
1.
2.

3.
4.

5.
Afdeling: Wonen Ď Werken
Bezoekadres:
Grote Markt 24

4561 EB Hulst

Telefoon
14 0114
Vanuit buitenland +31 114 389000
Telefax
+31 114 314627
WhatsApp
+31 6 13323399

Postadres:
Grote Markt 21
Postbus 49
Website

6.

Was het college op de hoogte van een oproep aan alle Vlamingen in de gratis krant
Zondag om de nationale feestdag dinsdag 21 juli massaal in Hulst te komen vieren?
Is het college het met HulstPLUS eens dat een dergelijke actie gezien het fors
toenemend aantal coronabesmettingen zowel in Nederland als in België, totaal
onverantwoord was.
Is het college het met HulstPLUS eens dat hiermee bewust de gezondheid van de
inwoners van Hulst op het spel is gezet?
Is de gemeente betrokken geweest bij deze onverantwoorde actie? Zo nee, zaten de
Hulster ondernemers dan achter deze actie en was het college er wel van op de
hoogte.
Is het college van plan de initiatienemer(s) van deze actie er op te wijzen dat
dergelijke initiatieven in deze tijd volstrekt niet door de beugel kunnen?
Krijgen de initiatiefnemers de rekening gepresenteerd voor de extra kosten die door
de gemeente zijn gemaakt om de massale toestroom van Belgische bezoekers in
goede banen te leiden? Zo nee, waarom niet?
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Net als op veel andere locaties in Zeeland, zijn er ook in Hulst momenteel veel
bezoekers. Dit zijn er niet meer dan gebruikelijk in deze periode van het jaar.
Dat gold ook voor dinsdag 21 juli 2020 (“Belgendag”).Zoals altijd zijn de meeste
buitenlandse bezoekers aan Hulst afkomstig uit België. Hulst is niet voor niets de
meest Vlaamse stad van Nederland. Sinds mensenheugenis leven we hier in Hulst
in goede harmonie samen met ons Belgische buren. Veel Belgen wonen ook hier
of werken hier.
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Voor onze gemeente en zeker ook voor onze ondernemers - zijn Belgen van
groot belang. Hoe Hulst is zonder Belgische bezoekers, hebben we de afgelopen
maanden - toen de grens gesloten was - ervaren. Hulst was Hulst niet meer. Toen
op 15 juni 2020 de grens terug open ging, was dat voor velen - aan beide zijden
van de grens - een opluchting.
Een taskforce (met vertegenwoordigers van gemeente, ondernemersorganisatie,
Morres Wonen, Horeca Hulst) is aan de slag gegaan om nadelige- met name
economische- gevolgen van de coronacrisis aan te pakken voor de Hulsterse
ondernemers. Er is onder meer een advertentiecampagne in Belgische bladen,
waaronder De Zondag, gelanceerd om mensen warm te maken voor Hulst. De
opdrachten hiervoor zijn verstrekt in de periode van versoepeling van de
coronamaatregelen. Onder het motto “Als iedereen zich aan de regels houdt die
gelden”, hoort horecabezoek en bezoek aan de detailhandel tot de
mogelijkheden en kunnen de negatieve financiële gevolgen voor de Hulsterse
ondernemers mogelijk worden beperkt. In het weekend en op extra drukke dagen
zijn aanvullende maatregelen genomen. Zo wordt de Gentsestraat afgesloten,
zijn coronacoaches actief en worden verkeersregelaars ingezet die de bezoekers
attenderen op de geldende regels. De BOA’s controleren of de regels worden
nageleefd.
Helaas zien we de afgelopen weken dat de coronacijfers in ons en in onze buurlanden
weer de verkeerde kant uit gaan. Dat werpt een andere blik op de zaak. Het college
heeft daarom - na overleg met de participanten in de taskforce - besloten dat er
voorlopig geen promotionele activiteiten en uitingen voor Hulst worden gedaan. De
lopende campagne is opgeschort. Daarenboven is het gratis parkeren op 15 augustus 2020
komen te vervallen. Uw stelling dat de promotiecampagne onverantwoord was en
hierdoor bewust de gezondheid van de inwoners van Hulst op het spel heeft gezet,
(h)erkennen wij niet. De cijfers laten gelukkig zien dat, ondanks de vele
(dagjes)toeristen die Zeeuws-Vlaanderen bezoeken, het aantal Coronabesmettingen in
Zeeuws-Vlaanderen op dit moment zeer beperkt is.
Het is van belang dat bezoekers de maatregelen in het land dat ze bezoeken kennen en
ook naleven. Dat geldt onder meer voor de hele provincie Zeeland. Daarom heeft de
Veiligheidsregio besloten om de regels nadrukkelijker te communiceren en bezoekers aan
Zeeland te informeren en te attenderen. Hulst volgt deze richtlijn van de VRZ.
Daarnaast houdt het college vast aan het standpunt dat alle bezoekers aan de gemeente
zich houden aan de 1,5 meter afstand en dat drukke plaatsen worden vermeden. Daar
waar noodzakelijk zijn looproutes ingesteld. De corona coaches, verkeersregelaars,
handhavers en BOA’s zien toe op een juiste uitvoering vanuit hun eigen
verantwoordelijkheden. Wij willen echter benadrukken dat ook ondernemers en de
mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben.
Het is immers nog altijd: Samen tegen corona!
Wij nemen aan uw fractie voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst,
De secretaris,
De burgemeester,

