
AMBITIE

FOCUSDOELGROEPEN

In 2028 is Hulst de logische vestigingsplek voor iedereen 
die van een Bourgondische levensstijl, natuur en de 

combinatie van Zeeland en Vlaanderen houdt. De stad 
is een magneet voor ondernemers en jonge gezinnen. 

Het rijke toeristische aanbod maakt Hulst bovendien een 
eldorado voor sportieve en actieve bezoekers, van alle 
leeftijden. Hulst laat zijn inwoners glimmen van trots.

 Het Zeeuws-Vlaamse paradijs voor  
de ondernemende levensgenieter, 

  jong en oud(er)

(Potentiële) Inwoners
• Twintigers en dertigers
• Gezinnen met kinderen (ook Vlaams)
• Mensen die terugkeren 

Ondernemers
• Nieuwe generatie ondernemers die 

kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.

Bezoekers
• Jonge (Vlaamse) gezinnen
• Sportieve ‘zilveren’ toeristen 
• (Vlaamse) shop-toeristen

Merkbeschrijving: Op de grens van Zeeland en Vlaanderen, omgeven door polders, bossen en water liggen een gezellige, eigenzinnige vestingstad en 14 dorpen.  
Een gebied vol ambiance met een rijke historie en toch ook helemaal van nu. Een heerlijke plek om te wonen en te ondernemen én te bezoeken.

GEMEENTE HULST  |  GOED LEVEN IN HET ZEEUWS-VLAAMSE LAND
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• Bourgondische levensstijl
• Retail- en horeca-aanbod
• (Culturele en sport) evenementen
• Historie & verhalen: Staats-Spaans 

& Reynaert de Vos

• Grenspark Groot-Saeftinghe 
• Omliggende natuur
• Terrassen en restaurants
• Scheldekust
• Vestingwerken
• Fiets- en wandelroutes 
• Monumentale gebouwen
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College B&WGemeente Hulst

Hulster smaakmakers 14 omliggende dorpen

Succesvolle ondernemers uit streek VVVPolitiek

Bedrijven Jongeren in HulstBewoners

FYSIEKE DRAGERS

 voor levensgenietersHulst:Gemeente

Ondernemersverenigingen

Rootzz Zeeuws-Vlaanderen

Woningbouwcorporaties

Onderwijs

EGTS Linieland

Hulst voor elkaar Provincie Zeeland Grenspark Groot-Saeftinghe

Bezoekersmanagement Hulst

GEWOON GOED

Verenigingen
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 OWNED
•  Interactieve campagne  

#INHULST #INULST
•  Hulst.info    één inspirerende 

website

 PAID
•  Social advertising op 

Facebook en Instagram
•  Print adverteren

 EARNED
•  Mediapartnerships
•  PR-stunt
•  (travel) influencers
•  INULST perstour

 SHARED
•  Social media: Facebook 

en Instagram
•  Hulster influencers

Orgware
Hulster merkteam: dynamisch 
netwerk brengt het merk 
Hulst tot leven 

Hardware
Inspiratiehuis van Hulst: 
dé toegangspoort tot- en 
ontmoetingsplek van de stad

Software
Authentieke verhalen voor, 
door en over Hulst

Commware

A. Alles centraal: 
één vindplaats, online en offline B.  Storytelling: 

INULST-campagne laden C. Trots stimuleren: 
inwoners en ondernemers van Hulst actief betrekken

STRATEGIEËN 

UITVOERING STRATEGIEËN 


