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

de raad van de gemeente Hulst

14 augustus 2019
Indiener(s) HulstPLUS

Onderwerp: Leefbaarheid Terhole
Portefeuillehouder:
Vraag:
- Deelt het college de vrees van inwoners van Terhole dat ontwikkelingen zoals de huisvesting van
een relatief groot aantal arbeidsmigranten, de verhuur van woningen aan sociaal zwakkeren in de
Hoofstraat en Vlietstraat, de sloop van een aantal bejaardenwoningen en het gebrek aan
nieuwbouwmogelijkheden een negatieve invloed heeft op de leefbaarheid van het dorp?
- Is het college bekend dat behalve in het pension ook arbeidsmigranten gehuisvest worden in
andere panden aan de Hulsterweg?
- Controleert de gemeente de bepaling dat er niet meer dan 4 arbeidsmigranten in een woning
mogen worden gehuisvest en dat er binnen een straal van 150 meter geen arbeidsmigranten mogen
worden ondergebracht in andere woningen?
- Kan het college aangeven wat er gebeurt met de grond waarop de te slopen bejaardenwoningen
staan?
-Is het college bereid het onkruid in de bestrating in de omgeving van het dorpshuis op korte
termijn aan te pakken?
Aanleiding voor de vraag:
Aanleiding voor de vragen is een gesprek met inwoners van Terhole, waarbij de vrees werd
uitgesproken dat allerlei recente ontwikkelingen een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid
in het dorp. Het gaat om:
- een toenemend aantal arbeidsmigranten dat in het dorp is gehuisvest en dat volgens de inwoners
kan leiden tot overlast.
- de sloop van een rij bejaardenwoningen, waardoor ouderen minder kan krijgen om in hun eigen
leefomgeving te blijven wonen.
- De verhuur van woningen aan sociaal zwakkeren, wat leidt tot overlast in de vorm van het niet
onderhouden van voortuinen.
- De verschillende ontwikkelingen dragen er volgens de inwoners aan bij dat Terhole minder
aantrekkelijk wordt om te wonen, waardoor ook de waarde van woningen daalt.
Indiener(s),
Eugene Verstraeten
Jos van Eck
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