
 
 

 

 

PERSBERICHT 

 

 

 
Nr. 111 

 

     

Datum : 17 juli 2015 

Van : Micaëla Boone 

gemeentevoorlichter/communicatieadviseur 

Tel. 0114-389136     06-51427331 

communicatie@gemeentehulst.nl 

 

Portefeuillehouder    

 

:  

 

Diana van Damme - Fassaert 

 

    

   

ONDERWERP :  VISIE VESTINGSTAD HULST ONDERTEKEND 

 
 
Op vrijdag 17 juli 2015 hebben Ondernemersvereniging Hulst Vestingstad, Wijkraad Hulst 

Binnenstad en het College van Burgemeester en Wethouders van Hulst gezamenlijk een 

handtekening gezet onder de Visie Vestingstad Hulst. Het gaat om een ontwerpvisie, die na de 

zomer nog een inspraakprocedure zal doorlopen en voor definitieve vaststelling aan de 

gemeenteraad zal worden voorgelegd.  

Het ondertekende document is het resultaat van een uitgebreid overlegtraject. Daarbij is eerst 

aan een breed scala van belanghebbende partijen uit de binnenstad van Hulst gevraagd om 

inbreng voor de visie te leveren. Aangezien de ondernemersvereniging en de wijkraad al eerder 

specifieke ideeën voor de binnenstad hadden ontwikkeld, zijn deze partijen nauw betrokken bij 

het vervolgtraject. Uiteindelijk hebben de drie partijen elkaar gevonden in een gezamenlijk 

gedragen ambitie voor de binnenstad van Hulst en werd besloten om de ontwerpvisie 

gezamenlijk te ondertekenen. Daarmee willen partijen het brede draagvlak voor de visie 

benadrukken en laten zien dat ze zich gezamenlijk willen inspannen om deze te realiseren. Er 

kan gerust gesproken worden van een uniek verbond van drie partijen met een gezamenlijk doel: 

het bestaansrecht van de binnenstad naar de toekomst toe blijvend verzekeren.  

 

De Visie Vestingstad Hulst doet vooral beleidsuitspraken over de herinrichting van de openbare 

ruimte in de binnenstad van Hulst. Daarbij worden onderwerpen als verkeerscirculatie, parkeren, 

inrichting en gebruik van de openbare ruimte integraal bekeken. Onderdelen uit het Masterplan 

Hulst Vestingstad dat vorig jaar in opdracht van de ondernemersvereniging is opgesteld, zijn in 

het stuk verwerkt. Er wordt aandacht besteed aan het historische karakter van de stad en 

beschreven hoe Hulst zich nog meer als vestingstad kan profileren. De visie mondt uit in een 

agenda van deelprojecten, die bij de uitvoering om een substantiële inspanning van de drie 

partijen vraagt. Daaruit blijkt dat het creëren van een vitale binnenstad geen opdracht is die 

door een enkele partij kan worden uitgevoerd, maar die vraagt om een goede samenwerking 

tussen gemeente, ondernemers, gebruikers en bewoners.  

 
 
 
 


