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ONDERWERP :  MENING DORPS- EN WIJKRADEN OVER GROEN EN VEILIGHEID 

 

 
Afgelopen maanden heeft het college van burgemeester en wethouders gesproken met de dorps- 
en wijkraden naar aanleiding van het collegeprogramma 2014-2018 “Samen voor Hulst”. 
Hoofdlijn in dit programma is dat de gemeente Hulst een gemeente moet zijn waar je goed kunt 
wonen, werken en recreëren. Om dat te realiseren is – in deze tijden waarin we worden 
geconfronteerd met veel veranderingen zoals op het gebied van zorg en welzijn en de dalingen 
van de uitkeringen uit het Gemeentefonds – de hulp van iedereen nodig.  De dorps- en wijkraden 
zijn daarbij voor het college een belangrijke gesprekspartner en klankbord.  

 
Openbaar groen  
Per brief van 13 november 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders aan de 
dorps- en wijkraden gevraagd om aan te geven hoe zij aankijken tegen de groenvoorzieningen in 
hun dorp cq. wijk. Gevraagd is of er daarbij dingen zijn die zij graag anders willen zien? En zo ja, 
wat dat dan is.  
Hierbij is aan de dorps- en wijkraden aangegeven dat we leven in tijden waarin verhoging van 
budget helaas niet aan de orde is. Meer aandacht voor het een, betekent minder aandacht voor 
het ander in het dorp cq. de wijk. Mede daarom staat het college ook open voor slimme ideeën 
van de dorps- en wijkraden. Onderstreept werd dat voor veranderingen draagvlak binnen het 
dorp dan wel de wijk essentieel is. De dorps- en wijkraden is gevraagd daarvoor te waken bij het 
aanduiden van gewenste veranderingen. 

 
Veiligheid 
In dezelfde brief is de dorps- en wijkraden ook gevraagd om inbreng op het gebied van 
veiligheid. Gevraagd is om de drie prioriteiten in het dorp cq. de wijk aan te geven op dit 
gebied. Het college van burgemeester en wethouders zal deze onder andere met de Regiopolitie 
bespreken.  

 
Klus- en kuisdagen 
Tenslotte informeerde het college de dorps- en wijkraden in deze brief over het feit dat in 2015 
wordt gestart met de organisatie van Klus- en kuisdagen. Dit zijn dagen waarop in 
gezamenlijkheid een dorp/wijk een opfrisbeurt wordt gegeven. Ook Natuur- en Milieueducatie 
(NME) en de scholen zullen daarbij worden betrokken. Het streven is om een aantal van deze 
dagen per jaar te plannen.  
 


