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

de raad van de gemeente Hulst

20augustus 1019

Indiener(s)
HulstPLUS
Onderwerp:
Camperplaatsen
Portefeuillehouder:
Vraag:
- Is het college bereid snel werk te maken van de realisering van de geplande nieuwe
camperplaatsen?
- Als dat niet op korte termijn lukt is het college dan bereid op de huidige locatie aan het Havenfort
de parkeerplaatsen voor campers te verbreden?
Aanleiding voor de vraag:
Aanleiding voor de vragen is een aantal opmerkingen van bezoekers van de camperplaats, reacties
op campersites op social media en eigen waarnemingen.
De camperplaats bij het Havenfort scoort hoog bij camperbezitters: dicht bij het mooie historische
stadscentrum, vlakbij voorzieningen zoals super markten, loopafstand van de gezellige terrassen in
de binnenstad, een gevarieerd aanbod aan eetgelegenheden. Geen wonder dus dat de camperplaats
druk bezocht wordt.
Er zijn echter wel wat minpuntjes. Camperaars mogen er maximaal 72 uur staan en na die tijd is de
schoonwatertank wel leeg en zijn de vuilwatertank en het chemisch toilet wel vol. Omdat er geen
voorzieningen zijn wordt nu vaak de vuilwatertank geleegd op de parkeerplaats en worden
chemische toiletten in de afvoerputten van de riolering geleegd. Om het eigen chemisch toilet niet
te belasten wordt nu ook de behoefte gedaan in de omliggende struiken van het park. Dat leidt tot
ergernis van omwonenden en voorbijgangers.
Het blijkt dat camperaars best bereid zijn te betalen voor mogelijkheden om vers water te tanken,
de vuilwatertank en het chemisch toilet te legen en beschikbaarheid van elektriciteit.
Wij pleiten er dan ook voor om voorzieningen zoals een sanizuil en stroompalen mee te nemen bij
de aanleg van de nieuwe camperplaats.
Het blijkt dat de huidige parkeerplaatsen voor campers veel te smal zijn. Als het druk is kunnen
camperaars amper, of zelfs niet, hun deuren openen. Op camperplaatsen is het niet gebruikelijk dat
er campinggedrag, zoals uitgebreid luifels uitdraaien, wordt vertoond, maar een stoeltje neerzetten
is toch wel het minste dat moet kunnen.
Een groot probleem is dat als gevolg van de smalle camperparkeerplaatsen camperaars hun
kampeerauto niet meer uit het parkeervak kunnen manoeuvreren als de reguliere parkeerplaatsen
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bezet zijn. Dat heeft als geleid tot situaties waarin schade is gereden. Camperaars die willen
vertrekken zijn gedwongen te wachten tot de tegenoverliggende parkeerplaatsen vrij komen. Dat
betekent ook dat camperaars in geval van calamiteiten (zoals brand) met hun voertuig nergens heen
kunnen. Met alle mogelijke gevolgen van dien.
Met name vanwege dit laatste pleiten wij ervoor om zo snel mogelijk werk te maken van de aanleg
van een nieuwe en veiligere camperplaats.
In afwachting daarvan stellen we voor om de huidige parkeervakken te verbreden, zodat
camperaars ook kunnen vertrekken als de tegenoverliggende parkeerplaatsen bezet zijn. Dat er
daardoor minder campers kunnen parkeren moeten we in het kader van de veiligheid dan maar
accepteren.
Tenslotte pleiten wij er voor om een nieuwe camperplaats wel aan te leggen op een locatie die net
als de huidige op loopafstand ligt van de binnenstad en alle voorzieningen.
Indiener(s),
Eugene Verstraeten
Jos van Eck
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