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

de raad van de gemeente Hulst

23 juli 20020
Indiener(s) HulstPLUS

Onderwerp:
Oproep aan Belgen om massaal naar Hulst te komen
Portefeuillehouder:
Vraag:
- 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?
Aanleiding voor de vraag:
In een gratis krant zijn Belgen opgeroepen massaal de nationale feestdag op 21 juli in Hulst te
komen vieren. Gezien het sterk toenemend aantal coronabesmettingen is HulstPLUS is van mening
dat hiermee de gezondheid van de inwoners van Hulst op een onverantwoorde manier op het spel is
gezet. Wij hebben zelf een groot aantal inwoners gesproken dat uit angst voor een besmetting
dinsdag noodgedwongen naar huis is gekeerd toen ze met de enorme drukte geconfronteerd
werden. Mensen die in supermarkten hun boordschappen moesten kopen voor het avondeten zijn uit
pure angst voor besmetting terug naar huis gegaan. Wij vinden dat dit niet kan. We vinden het best
dat ondernemers geld willen verdienen, maar niet ten koste van de gezondheid van onze eigen
inwoners. We vinden dat de initiatiefnemers voor deze onverantwoorde actie op het matje moeten
worden geroepen en dat ze moeten opdraaien voor de extra kosten die de gemeente heeft moeten
maken om de grote drukte in goede banen te leiden. Voor zover dat al mogelijk was.
indiener(s),
Eugene Verstraeten en Jos van Eck
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