
 
 

 

 

PERSBERICHT 

 

 

 
Nr. 132 

 

     

Datum : 3 juli 2014 

Van : Micaëla Boone 

gemeentevoorlichter/communicatieadviseur 

Tel. 0114-389136     06-51427331 

communicatie@gemeentehulst.nl 

 

Portefeuillehouder    

 

:  

 

Wethouder Diana van Damme – Fasssaert  

    

   

ONDERWERP :  VISIE OP DE OPENBARE RUIMTE IN DE HULSTER BINNENSTAD 

 
 
Sinds enige tijd is de gemeente Hulst bezig met het ontwikkelen van een visie op de openbare 
ruimte in de binnenstad van Hulst. Deze visie zal beleidsuitspraken doen over de herinrichting 
van de openbare ruimte in de binnenstad in de periode tot 2025. Onderwerpen als 
verkeerscirculatie, parkeren, inrichting en gebruik van de openbare ruimte worden daarbij 
integraal bekeken.  
 
De gemeente wilde belanghebbende partijen graag al vroegtijdig bij het proces te betrekken. 
Om die reden zijn er dit voorjaar negen groepsgesprekken gevoerd met verschillende soorten 
gebruikers van de binnenstad, waaronder bewoners, ondernemers, organisatoren van 
evenementen, historici en bezoekers. Tijdens deze gesprekken werd aan de deelnemers beloofd 
om voor de zomer te laten weten wat de groepsgesprekken hebben opgeleverd en hoe die 
informatie verder gebruikt wordt bij het opstellen van een ontwerp-visie. Deze terugkoppeling 
vond plaats op woensdag 2 juli 2014 in de vorm van een presentatie in de hal van het stadhuis te 
Hulst. 
 
In de presentatie kwam duidelijk naar voor dat de verschillende gebruikersgroepen van de 
binnenstad het voor het overgrote deel met elkaar eens zijn als het op herinrichting van de 
binnenstad aankomt. De Hulster binnenstad moet een gastvrije binnenstad zijn, waar wonen, 
werken en recreëren hand in hand gaan en waar de automobilist te gast is. De auto moet dus in 
de toekomst een minder prominente plaats innemen in het stadsbeeld. De huidige, vooral 
verkeerskundige, inrichting van de binnenstad zou moeten worden vervangen door een inrichting 
als verblijfsgebied, waar het samengaan van verkeersstromen vanzelfsprekend is en waar deze 
zich automatisch aan elkaar aanpassen. De binnenstad wordt daardoor aantrekkelijker voor 
bezoekers, die vooral willen verblijven in een stad waar altijd iets te beleven is. ‘Beleving’ is 
dan ook het kernwoord voor een vitale binnenstad. Om dat te bereiken wordt een warm pleidooi 
gehouden voor een intensieve samenwerking tussen gemeente, ondernemers, gebruikers of 
bewoners en vastgoedeigenaren. Gezamenlijk moet het lukken om het merk ‘Hulst’ verder te 
ontwikkelen. Dit verhaal kon op 2 juli 2014 in ieder geval op veel bijval van de toehoorders 
rekenen. 

 
Deze zomer zullen enkele deelonderwerpen verder worden uitgewerkt en wordt een eerste 
concept van de visie opgesteld. Dit concept wordt opnieuw met de eerder betrokken partijen 
besproken. Vervolgens is het de bedoeling om voor het einde van 2014 een ontwerp-visie ter 
inzage te leggen en deze een formele inspraakprocedure te laten doorlopen, waarbij iedereen op 
het plan kan reageren.  
 
 

 

 


