
 
Kijk voor onze volledige bouw- en woonvisie op: 
https://www.cda.nl/zeeland/hulst/bouw-en-woonvisie 

 

 
 
Een veilige wijk zorgt voor een leefbare 
woonomgeving. Piet van de Kerkhove: 
‘Inwoners, politie en gemeente moeten 
in gesprek met elkaar in blijven over de 
veiligheid in de buurten. De gemeente 
zou de inwoners actiever over 
preventieve maatregelen moeten 
informeren, hen mee laten denken en 
werken aan het oplossen van 
veiligheidsvraagstukken in de buurt. 
Bijvoorbeeld door het organiseren van 
een buurtschouw of 
informatiebijeenkomsten over het voorkomen van inbraken’. Wat het CDA Hulst 
betreft stimuleren we bewoners actief te zijn in de buurt en we verhogen de 
mogelijkheden voor bewoners om medeverantwoordelijkheid te dragen. We 
verhogen het vertrouwen in organisaties, de bekendheid van de professionals en 
de samenwerking in de wijk. 
 
Van de Kerkhove: ‘We hebben aandacht voor de oorzaken van onveiligheidsgevoel 
en pakken deze zo mogelijk samen met bewoners aan’. Mensen zelf vormen de 
basis voor veiligheid en leefbaarheid. We stimuleren initiatieven zoals buurt 
WhatsApp-groepen en buurtouders die jongeren aanspreken. Afgelopen jaren 
stijgt het aantal buurtruzies en met het vele thuiswerken door coronamaatregelen 
ontstaan soms ergernissen tussen buren. Wij zetten samen met 
woningcorporaties in op wijkcoördinatoren en buurtbemiddeling in plaats van 
escalatie en de gang naar de rechter. 
 
Het CDA Hulst wil investeren in een zichtbare vergroening van de woonomgeving. 
Parken, speelweides, volkstuinen en plantsoenen vergroten de leefbaarheid en zijn 
van steeds groter belang voor afkoeling bij hitte of de opvang van regenwater bij 
extreme buien. 

Denis Steijaert vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze 
leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Ook is buitenlucht gezond en draagt 
beweging bovendien bij aan het voorkomen van overgewicht. Een goede 
inrichting van de openbare ruimte die buiten spelen mogelijk en aantrekkelijk 
maakt is daarom essentieel. Schoolpleinen, sportveldjes en speelplaatsen kunnen 
daar een goede rol bij spelen. De gemeente zorgt voor goede (ook informele) 
speelmogelijkheden in elke buurt, voor verschillende soorten spel en ontmoeting, 
voor alle leeftijden en voor kinderen met en zonder beperking. De buurt, dorps- en 
wijkraden moeten hierbij worden betrokken. 
 
Van de Kerkhove: ‘Met wijk- of dorpsraden wordt elk jaar het onderhoud van groen, 
straten en pleinen bekeken en besproken. De onkruidbestrijding blijft onze 
aandacht vragen. Na het verbod van bestrijdingsmiddelen zien we een 
achteruitgang in onze wijken en kernen’. Steijaert vult aan: ‘Wensen die binnen het 
vastgestelde budget passen, moeten door de gemeente dan ook vastgelegd 
worden en het onderhoudsprogramma erop worden aangepast’. 

Iedereen wil wonen in een veilige, schone en plezierige wijk! 


