Schriftelijk vraag aan het College
(art. 39, Reglement van orde)
Datum: 24 november 2020

Aan het college van
Indiener(s): K. Martinet, CDA

de gemeente Hulst

Onderwerp: Ongelijke ontwikkeling kernen gemeente Hulst.
Portefeuillehouder: Hr. J.P. Hageman
Vraag:
1)Is het college zich er van bewust dat groei en krimp in de gemeente Hulst in het laatste
decennium niet gelijk over alle kernen verdeeld zijn?
2) Bent u het met ons eens dat er naar gestreefd moet worden om alle kernen min of meer gelijk te
behandelen?
3) Bent u bereid om in de toekomst actief mee te werken aan gepaste bouwontwikkelingen daar
waar nodig in de kleinere kernen?
Aanleiding voor de vraag:
We horen de laatste tijd uit bepaalde kernen teleurstellende geluiden over de bouwmogelijkheden.
Meer woningen betekent dat er inwoners kunnen bij komen. Die zijn nodig om tbv de leefbaarheid
een aantal voorzieningen in stand te kunnen houden, zoals scholen, verenigingen, sportclubs en
winkels. Met de plannen voor Grote Kreek 2 bij Hulst voor ogen ziet het er niet naar uit dat de
komende jaren de kernen wel goed bedacht gaan worden.
Eventuele toelichting:
Het inwoneraantal van de grootste kern, Hulst is aanzienlijk gegroeid. Maar de kleinere kernen zijn
veelal gelijk gebleven of zelfs gekrompen. De ene kern komt er beter van af dan de andere.
Negatief qua ontwikkeling van het inwonertal scoort met name Vogelwaarde. Als we kijken naar het
aantal woningen zijn de verschillen nog groter. In Vogelwaarde worden er zelfs meer woningen
gesloopt dan er bijgebouwd worden. Maar ook de kernen Lamswaarde, Graauw en Nieuw-Namen
wachten met smart op extra bouwmogelijkheden,
Wij zijn er in Hulst op tegen dat de provincie Zeeland de woningbouw wil concentreren in de grote
centrumgemeenten. Maar op gemeentelijk niveau doet de gemeente Hulst precies het zelfde. Dat
moet anders vinden wij.

Indiener(s),
K. Martinet, fractie CDA

