Schriftelijk vraag aan het College
(art. 33, Reglement van orde)
Datum: 20 september 2016

Aan het college van
Indiener(s): Piet van de Kerkhove

de gemeente Hulst

CDA fractie

Onderwerp: brievenbussen POST.NL
Portefeuillehouder: Wethouder van Damme
Vragen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Is het College geïnformeerd over de nieuwe locaties voor de postbussen
Is de gemeente geconsulteerd over de plaatsing van de bussen ?
Indien ja; waarom zijn de bussen dan daar geplaatst?
Is derhalve actie ook in andere wijken / kernen van Hulst uitgevoerd?
Indien ja; zijn er dan ook bussen verplaatsten naar ongelukkige en gevaarlijke locaties?
Is het college bereid om met POST.NL in gesprek te gaan om te proberen om de brievenbus
voor Hulst Zuid (componistenwijk-van de Maelstedeweg – Steensedijk) te plaatsen rechtover
de nieuwe appartementen Stationsweg en eventueel hetzelfde te doen voor andere locaties
waar de bussen op ‘verkeerde’ locaties zijn neergezet.

Aanleiding voor de vraag:
Een aantal maanden geleden zijn het aantal postbussen van POST.NL in Hulst Zuid gereduceerd.
Bij die actie is er voor Hulst Zuid (kant Steensedijk – componistenwijk waar in totaal 1800 huizen
staan) slechts 1 brievenbus overgebleven. Op zich niet erg, maar in alle wijsheid heeft men er voor
gekozen om deze brievenbus achter de Jumbo te plaatsen. Dat is in onze optiek een zeer
ongelukkige (er wonen daar geen mensen) en gevaarlijke locatie. Waarom heeft men de brievenbus
niet behouden rechtover appartementen Stationsweg, de oude plaats. De CDA-fractie vraagt zich af
in welke mate de gemeente en het college bij deze actie van POST.Nl is betrokken en in welke mate
zij bijgedragen hebben aan deze ongelukkige locatiebepaling. Een concentratievan appartementen,
voor veelal ouderen is aan het stationsplein- stationsweg.
Bovendien vraagt zij zich af of er in andere wijken/kernen van Hulst hetzelfde is gebeurd.

Indiener(s), Piet van de Kerkhove
Fractievoorzitter CDA Hulst

