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RESULTAAT ENQUETE LEEFBAARHEID IN DE BINNENSTAD VAN HULST 
 
Zomer 2015 
 
Wijkraad Hulst Binnenstad 
 
 

 
 
 

Beste Hulstenaren, 
 
Voor u ligt het resultaat van een enquête die is samengesteld naar aanleiding van 
de Jaarvergadering 2014 van de Wijkraad Hulst Binnenstad, waarin wij gevraagd 
hebben naar uw mening over de leefbaarheid in de binnenstad van Hulst.  
Uw reacties gaven aanleiding om dieper in te gaan op de beleving van de inwoners 
van onze binnenstad. Wel, u heeft uw mening kenbaar gemaakt, waarvoor onze 
dank. 11% heeft de moeite genomen om de enquête in te vullen. Wij vinden dit een 
goed resultaat. Sommige reacties zijn opvallend en sommige reacties zijn 
voorspelbaar. 
 
 
Het aantal reacties verschilt per buurt. 
Van de deelnemers is 42% man en 58% vrouw. 
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We hebben dankzij uw medewerking een goed beeld gekregen van hoe u als 
bewoner aankijkt tegen de leefbaarheid van de Hulster binnenstad. 
 

 
U woont graag in de binnenstad 
 

 Wat vindt u het meest prettig in de binnenstad? 

 

 
 

Overige positieve meningen, die minder scoorden: 
- Centraal wonen 
- Sociale cohesie 
- De wallen  
- De basiliek 
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Waardering wonen in de binnenstad 
 

Ruim 53% waardeert het wonen in de binnenstad met het cijfer 8. 
Dat is een mooie voldoende. We willen graag dat u het nog prettiger gaat vinden in 
de binnenstad. Daarom willen wij van deze 8 een 9 maken en dat voor alle 
leeftijdsgroepen die in deze enquête aan de orde zijn gekomen.  
 
Dat is waar we als Wijkraad Hulst Binnenstad de komende jaren aan willen werken. 
 
Hoe? 
 
• Door de resultaten van deze enquête voor te leggen aan onze Wijkraadwethouder    
en met u te bespreken tijdens onze jaarvergadering, zodat we precies weten welke 
zaken u het belangrijkste vindt. 
• Door die zaken gericht en doelmatig aan te pakken samen met de gemeente en 
andere instellingen en organisaties die een rol spelen in de binnenstad. 
• Door ons zo goed mogelijk in te zetten voor een schone, veilige en gezonde 
leefomgeving. 

 
 

Leuk, maar ook wat last. 
 

Het minst positieve: 

 
 
Overige minst positieve meningen, die minder scoorden: 

- Harde muziek op Vismarkt/Bierkaai 
- Vies water in Bierkaai 
- Geparkeerde motors en fietsen op de Markt die doorgang belemmeren voor 

rollators 
- Drugs overlast 
- Overlast van kauwen/duiven/kraaien en eksters. 
- Overlast van getimmer op carillon door de gids bij torenbeklimming 
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Uit de resultaten van de enquête komen een aantal zaken naar voren die voor 
verbetering vatbaar zijn. Het aanpakken van deze zaken zou tot een verbetering 
van de leefbaarheid in de binnenstad leiden. In sommige gevallen gaat het om 
zaken die om een aanpak voor de hele binnenstad vragen. 
 
 
 

 
 

U voelt zich redelijk veilig in de Binnenstad van Hulst. 
 

De vraag over hoe veilig u zich in de binnenstad van Hulst voelt, wordt door u met 
een 8 gemiddeld beantwoord. 
Een aantal bewoners geeft aan dat ze zich onveilig voelen door de aanwezigheid 
van hangjongeren en drugsgebruikers. 
 

 
 

 
Voorzieningen 
 
Meer dan de helft van u kent het aanbod van voorzieningen in de binnenstad.  
Deze voorzieningen krijgen gemiddeld van u een 8.  
Men gaat graag winkelen en naar de markt. Bijna iedereen (92%) kent en bezoekt 
de winkels in de Gentsestraat. Voor de Steenstraat geldt dat voor 81% en voor de 
Frans van Waesberghestraat voor 73%. 
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Bijna een ieder van u maakt zich zorgen over de leegstand van winkelpanden in de 
binnenstad van Hulst. 
 

Uw bekendheid met de markten in de binnenstad is verschillend: 
• 89% kent en bezoekt de maandagmarkt op de Grote Markt 
• 64% kent en bezoekt de donderdagmarkt op de Grote Markt 
 
 
U gaat min of meer regelmatig naar: 
-Het museum wordt weinig bezocht 
-De basiliek wordt ook maar matig bezocht 
-De stadsmolen wordt regelmatig bezocht in combinatie met een wandeling over de 
wallen. 
 
Wat verder opvalt, is dat bijna iedereen van u De Lieve aan de Broodmarkt kent, 
maar dat maar 34% van u De Lieve bezoekt. 
 
 

De meesten van u zijn tevreden 
 
Meer dan de helft (54 %) van de bewoners geeft aan dat ze een supermarkt missen 
in de binnenstad. 
Wat mist u verder aan voorzieningen: 
• bioscoop (22%) 
• bushalte openbaar vervoer nabij de Grote Markt (5%) 
• bibliotheek (3%) 
 
Voor 78% van u speelt een goed niveau van dagelijkse voorzieningen een hele 
belangrijke rol bij de keuze om in de binnenstad te blijven wonen. 
 

 

Evenementen 
 
De feesten rond Koningsdag, de Vestingdagen, intocht Sinterklaas en  de 
Carnavalsoptocht kennen de meesten van u wel. Velen van u komen er zelf ook.  
Voor veel andere activiteiten en evenementen in de binnenstad geldt dat veel 
minder.  
Een aantal van u (25%) heeft in meer of mindere mate last van evenementen in de 
binnenstad. 
De meeste geluidshinder ondervindt men van de Koningsnacht. 
 
 
We vroegen u ook of u bepaalde evenementen mist. 
 
72% van u geeft aan dat dat niet het geval is. 
 
Bewoners die wel een evenement missen geven aan dat ze behoefte hebben aan: 
• kermiskoers 
• zeskamp op de Bierkaai: 
• meer evenementen voor jongeren van 18 tot 22 jaar 



 

6 
 

Openbare ruimte 
 
 

30,5% van u vindt dat men in een groene binnenstad woont.  
22,1% vindt het water in de binnenstad goed. 
Velen merkten hierbij overigens op dat het water in de Bierkaai vies is en geen 
fraai zicht is voor de bezoekers en bewoners van Hulst. 
De speelvoorzieningen scoren niet echt goed.  
Bij 14,7% was er niet van toepassing ingevuld.  
Sommigen (11,6%) kenden helemaal geen speelgelegenheden, terwijl anderen 
(9,6%) vonden dat er genoeg speelgelegenheden zijn op de bolwerken. 
 

 
 
 
Parkeren 
U vindt bereikbaarheid van uw woning en goede parkeermogelijkheden heel 
belangrijk.  
U waardeert de parkeergelegenheid in de binnenstad gemiddeld met een 6,5. 
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Auto’s uit de binnenstad 
Een groot aantal bewoners wil dat er een autovrije Grote Markt komt en dat er 
maatregelen komen om doorgaand verkeer door de binnenstad tegen te gaan.  
Dat geldt niet voor fietsers en voetgangers, want 87% van u pleit voor maximale 
doorstroming en bereikbaarheid van de binnenstad voor fietsers (geen brommers en 
scooters). 
 
Een aantal van u geeft aan dat zij hinder ondervinden of overlast hebben van zaken 
die spelen in de binnenstad.  
Het gaat daarbij om: 
• geluidsoverlast door het verkeer 
• een aantal evenementen die veel geluid produceren 
• hangjongeren  
>Een groot aantal van u geeft ook aan dat u zich ergert aan zwerfafval op de 
straten e.d. 
 

 
 
Wensen: 
    

- de kerstmarkt van vroeger terug       
- evenement Hulst Proeft. > steekproducten promoten/laten proeven 
- waterfietsen op de vest    
- autovrije winkelstraten    
- danscafé    
- stinkende water in Bierkaai verversen/algen verdelgen    
- geen nieuwbouw meer in binnenstad    
- nieuwe supermarkt    
- schonere binnenstad, zonder zwerfvuil    
- invalidentoilet op de markt    
- meer muziekevenementen op Grote Markt en op de Bierkaai   
- camera’s plaatsen voor een veilige binnenstad    
- hardrijders door de straten aanpakken    
- geen vandalisme meer    
- Gentsestraat in het weekend afsluiten voor auto's     
- meer politie op straat tijdens evenementen 
- geen vuurwerk meer    
- Houtmarkt aanpakken    
- 30 kilometerzone maken in heel de binnenstad    
- geen loslopende honden meer op de wallen    
- geen fietsers meer op de wallen       
- minder vrachtwagens    
- meer kramen op de markt    
- kleine goedkope woningen/appartementen voor starters    
- betere verkeersroutes voor fietsers    
- autovrije markt    
- bioscoop    
- trimbaan    
- meer speeltuintjes voor kinderen    
- grasveldje Doelenbolwerk opknappen    
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- kiosk op de markt    
- zeskamp op de Bierkaai 
- meer optredens in binnenstad 
- feest voor jongeren van 18 tot25 
- tuin basiliek benutten 
- zangfeesten 
- blues + jazz festival 
- kermiskoers 

 
 

 
 
overige opmerkingen: 

- appartementen voldoende    
- er is helaas nogal wat verpaupering 
- hondenpoep op straat controleren en beboeten 
- veel aandacht voor toerist / weinig voor bewoners 
- winkelhuurprijzen verlagen voor een beter ondernemersklimaat 
- gemis van een stadspark 
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Leeftijden van de binnenstadbewoners die deelgenomen hebben aan de 
enquête: 
 

 
 

 
 

Werk aan de winkel voor de wijkraad 
 
Samenvattend kunnen wij concluderen dat er nog veel werk aan de winkel is in de 
binnenstad van Hulst. Een binnenstad die haar unieke karakter ontleent aan de 
samenwerking tussen bewoners, ondernemers en gemeente. Wij als Wijkraad Hulst 
Binnenstad zullen stimuleren om elkaar op te blijven zoeken om op die manier elkaars 
ideeën te integreren en te optimaliseren. De realisering van een nieuwe Toekomstvisie 
voor Hulst speelt hierbij een belangrijke rol.  
Het is het resultaat van een samenwerkingsproces waarin het College van B&W van Hulst, 
de Ondernemersvereniging(OVHV) en de Wijkraad Hulst Binnenstad(WRHB) elkaar gevonden 
hebben in een gezamenlijk gedragen ambitie voor de binnenstad van Hulst.  
Er zal nog heel wat water door de Bierkaai stromen, maar waar een wil is, is een weg. 
Samen met alle binnenstadbewoners, huidige en toekomstige, zullen wij er alles aan doen 
om de leefbaarheid in Hulst te optimaliseren. 
 
Hulst, 12 september 2015 
 
Wijkraad Hulst Binnenstad 
 
Reggie Picavet 
Voorzitter 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan wijkraad Apeldoorn Centrum. 
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