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ONDERWERP :  INVESTEREN IN DORPSHUIZEN EN VERENIGINGSGEBOUWEN 

 
 
Het gemeentebestuur van Hulst maakt zich sterk voor de leefbaarheid in de dorpen en wijken. 
Dorpshuizen en verenigingsgebouwen spelen een grote rol als het gaat om leefbaarheid. Om die 
reden bestaat het voornemen om dit jaar ruim 570.000 euro te investeren in deze gebouwen.  
 
Dorps- en gemeenschapshuizen  
Bij het Dorpshuis Graauw werd vorig jaar al een deel van het dak en de goten vervangen. Het is 
de bedoeling dit jaar de klus af te maken en het resterende deel van het dak te vernieuwen. De 
hiervoor geraamde kosten zijn 40.000 euro. 
Op Nieuw Namen is in gemeenschapscentrum De Kauter behoefte aan deugdelijke kleedlokalen 
met doucheruimten. Daarnaast is de berging in slechte staat. Het plan is dit slepende probleem 
aan te pakken en twee nieuwe kleedlokalen, inclusief wasgelegenheden en bergruimte te 
realiseren. Dit kost circa 150.000 euro. 
Dorpshuis De Luifel te Lamswaarde kampt met lekkages in het dak. Het dak moet worden 
vervangen. Dat was al in 2017 besloten. Het werk is echter nog niet uitgevoerd. Het streven is 
om het in 2018 wel daadwerkelijk uit te voeren. De kosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen 
42.500 euro. 
De foyer van gemeenschapscentrum De Warande te Sint Jansteen is alles behalve een fraaie 
binnenkomst. Er is schilderwerk nodig, de vloerbedekking moet worden vervangen en ook de 
verlichting vraagt de aandacht. Om deze klus te klaren is een bedrag van 20.000 euro nodig. 
In Terhole zijn de toiletten in dorpshuis Brandershole aan vernieuwing toe. Het vervangen van 
deze toiletten kost 5.300 euro. 
 
Sport/verenigingsgebouwen 
De Hontenissehal in Kloosterzande heeft te weinig kleedlokalen. Dit komt onder andere omdat 
de sporthal veelvuldig door veel verenigingen wordt gebruikt. Bedoeling is om twee grote 
kleedlokalen bij te bouwen. Dit kost zo’n 230.000 euro.  
Daarnaast moet de verlichting in het gebouw worden vervangen. Het plan is de oude verlichting 
te vervangen door LED-verlichting. De hiervoor geraamde kosten zijn 15.000 euro. 
 
De coniferenhaag rondom het voetbalterrein van Graauw is in slechte staat. Het verwijderen van 
de haag is aan de orde. Daarna is uiteraard een nieuwe haag nodig. Het vervangen van de haag 
kost ruim 45.000 euro.  
Voetbalvereniging HVV’24 uit Hulst gaat haar kleedlokalen vernieuwen. Dit doet de vereniging 
zelf. Het voornemen bestaat om hier als gemeente een bedrage van 25.000 euro aan bij te 
dragen.  
 
De gemeenteraad buigt zich op 7 juni 2018 over het voorstel van het college van burgemeester 
en wethouders over de dorps- en gemeenschapshuizen, sporthal en verenigingsgebouwen.  


