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INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Clinge:
-  het plaatsen van een façadesteen rondom het huis op de locatie ’s Graven-

straat 99 en 99a (aanvraag ontvangen d.d. 12 juli 2017);
Hulst:
-  het aanvragen van een paardenpiste (rijbak) op de locatie Zeildijk 18 (aan-

vraag ontvangen d.d. 11 juli 2017);
-  het verbouwen van de woning op de locatie Seerattstraat 8 (aanvraag ontvan-

gen d.d. 13 juli 2017);
-  het verjongen van laanbomen (uitdunning/kappen van bomen) op de locatie 

Kleine Cambrondijk ongenummerd, kadastraal bekend sectie M, nummer 96, 
114, 116, 117, 718, 719, 720 en 721  (aanvraag ontvangen d.d. 13 juli 2017);

Ossenisse:
-  het plaatsen van een gedeeltelijke erfafscheiding op de locatie Zeedorp 1h 

(aanvraag ontvangen d.d. 10 juli 2017);
Sint Jansteen:
-  het realiseren van een aanbouw bij de bestaande woning op de locatie Oude 

Drydijck 57 (aanvraag ontvangen d.d. 7 juli 2017);
Walsoorden:
-  het plaatsen van een betonschutting op de locatie Walsoordensestraat 13b 

(aanvraag ontvangen d.d. 13 juli 2017).

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. 
De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een 
ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIERE PROCEDURE)
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij omgevingsvergun-
ningen hebben verleend voor:

Hulst:
-  het aanleggen van het terrein en het plaatsen van een erfafscheiding op de 

locatie Zoutestraat 2 (besluit verzonden d.d. 10 juli 2017);
Kloosterzande:
-  het verhogen van de erfafscheiding op de locatie Marijkeplein 4 (besluit 

verzonden d.d. 12 juli 2017);
Sint Jansteen:
-   het aanleggen van een uitrit op de locatie Tragel 4d (besluit verzonden d.d.  

14 juli 2017).

U kunt de verleende vergunningen inzien tot 6 weken na de datum van verzen-
ding. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na datum van verzending tegen een verleende vergunning een be-
zwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de 
gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift 
schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergun-
ning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend 
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team 
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

NUMMERAANDUIDINGSBESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat het volgende num-
meraanduidingsbesluit is genomen.
 
Toekenning
Kloosterzande:
- Emmaweg 30 is toegekend (datum besluit d.d. 14 juli 2017).

Sint Jansteen:
- Wilhelminastraat 66a is toegekend (datum besluit d.d. 12 juli 2017).

Wijziging
Hulst: (datum besluit d.d. 13 juli 2017).
Oude Polderstraat 24a wordt gewijzigd in Oude Polderstraat 24h
Oude Polderstraat 24b wordt gewijzigd in Oude Polderstraat 24g 
Oude Polderstraat 24c wordt gewijzigd in Oude Polderstraat 24f 
Oude Polderstraat 24d wordt gewijzigd in Oude Polderstraat 24e 
Oude Polderstraat 24e wordt gewijzigd in Oude Polderstraat 24d 
Oude Polderstraat 24f wordt gewijzigd in Oude Polderstraat 24c 
Oude Polderstraat 24g wordt gewijzigd in Oude Polderstraat 24b 
Oude Polderstraat 24h wordt gewijzigd in Oude Polderstraat 24a 

Kloosterzande: (datum besluit d.d. 13 juli 2017).
Scheldeweg 3b wordt gewijzigd in Kruispolderkaai 3

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken tegen het genomen besluit een bezwaarschrift indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar 
rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit 
niet. Om de werking van een besluit te schorsen kan een verzoek tot voorlopige 
voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de aanvraag betref-
fende het plaatsen van een tuinhuis met een overkapping en het bouwen van een 
erfafscheiding op de locatie Tempelier 3 Sint Jansteen (besluit verzonden d.d. 12 
juli 2017). Reden: vergunningsvrije bouwactiviteit buiten behandeling te stellen.
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S Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 

23 augustus 2017 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden on-
dertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen 
van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking 
van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-
Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

SLOOPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat de volgende sloop-
meldingen zijn ontvangen en geaccepteerd, voor:

Clinge:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Rembrandt-

straat 27 (melding geaccepteerd d.d. 12 juli 2017);
Kloosterzande:
-  het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie Dahliastraat 12 

(melding geaccepteerd d.d. 10 juli 2017);
-  het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie Zoutedijk 3 

(melding geaccepteerd d.d. 12 juli 2017)
Sint Jansteen:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie  

Baronieplein 13 (melding geaccepteerd d.d. 10 juli 2017);
Vogelwaarde:
-  het slopen van de woning, schuur en garage op de locatie Kerkstraat 38  

(melding geaccepteerd d.d. 14 juli 2017).

OMGEVINGSVERGUNNING HOUTMARKT TE HULST (UITGEBREIDE PRCEDURE)
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsver-
gunning hebben verleend voor het realiseren van vervangende nieuwbouw op 
het perceel Houtmarkt 2 en Cornelis de Vosplein 12 t/m 36 te Hulst. 
NL.IMRO.0677.PbhulHoutmarkt2-000V.

Het plan omvat het bouwen van een commerciële ruimte met daarboven 11  
appartementen. Tevens worden er binnen de bestaande contouren van het  
commerciële complex twee bedrijfswoningen gerealiseerd.

U kunt de aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken inzien van 20 juli tot 
en met 1 september 2017. U dient hiervoor een afspraak te maken via 14 0114.
Tegen dit besluit kunt u, op basis van artikel 6:8 lid 4 van de Algemene wet 
bestuursrecht van 21 juli tot en met 31 augustus 2017 beroep instellen door het 
indienen van een beroepschrift bij de rechtbank, Postbus 5015, 4330 KA Mid-
delburg. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Als u beroep 
instelt kunt u echter tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank te Middelburg. Een voorlopige voorziening 
kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Beroep kan worden ingesteld door:
- degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
-  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te 

brengen over het ontwerpbesluit;
-  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen ziens-

wijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Op grond van artikel 1.1 lid 1 sub a jo. Bijlage 1, artikel 3.1 van de permanente 
Crisis- en herstelwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van toepassing. 
Dit houdt onder meer in dat tegen de definitieve beschikking geen pro-forma 
beroep ingesteld kan worden. Met andere woorden, de beroepsgronden moeten 
in het beroepschrift worden opgenomen en deze kunnen na afloop van de 
beroepstermijn niet meer aangevuld worden.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING
Uit onderzoek van de afdeling Publieke Dienstverlening is gebleken dat onder-
staande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisre-
gistratie personen staan ingeschreven. Burgemeester en wethouders van Hulst 
hebben besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te 
schorten. Dit betekent dat zij daardoor met ingang van 1 juni 2017 formeel niet 
meer op dat adres staan ingeschreven.
Het betreft de volgende personen:

- Dhr. S.E. Otto, Bierkaaistraat 2 4561 BC Hulst;
- Dhr. P.W. Laan, Bierkaaistraat 2 4561 BC Hulst.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tot en 
met 30 augustus 2017 tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van 
burgemeester en wethouders. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de 
naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd 
aangeven waarom hij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 
4560 AA Hulst.

RAADSBESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 
139 van de Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Alge-
mene wet bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht en/of het bepaalde in de Wet ruimtelijk ordening, bekend, dat de 
navolgende besluiten op 13 juli 2017 door de raad van de gemeente Hulst zijn 
genomen. Voor de op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend te maken 
besluiten en voor de op grond van het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 

4 maart 2014 met nummer AV/14.0166 bekend te maken andere besluiten van 
algemene strekking, geldt, dat die besluiten tevens in het elektronisch gemeen-
teblad zijn opgenomen, welke publicatie voor die besluiten leidend is. Het elek-
tronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Direct 
naar” naar “Gemeenteblad” te gaan en bij “Publicerende organisatie(s)” de 
organisatienaam “Hulst” in te voeren en te selecteren. Op de webpagina die 
dan verschijnt, kunt u onderaan op zoeken klikken.

Nr. RA/17.0056:
Besluit tot van toepassing verklaring van de gemeentelijke coördinatieregeling, 
als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, op de voorbereiding 
en bekendmaking van de bestemmingsplanherziening en de overige benodigde 
besluiten ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie Wilhelminastraat 
96 te Sint Jansteen; Inwerkingtreding: met ingang van de achtste dag na be-
kendmaking, derhalve met ingang van 27 juli 2017;

Op de locatie is de bouw van een extra woning voorzien, op voorwaarde dat 
de agrarische bestemming komt te vervallen en de bedrijfsbebouwing wordt 
gesloopt.

De Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk dat gemeenten efficiënter 
en sneller kunnen besluiten over ruimtelijke projecten met toepassing van de 
coördinatieregeling zoals bepaald in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke 
ordening. Door het toepassen van de coördinatieregeling worden de aanvraag 
omgevingsvergunning en het ontwerpbestemmingsplan gezamenlijk voorbereid 
en bekendgemaakt. Dit heeft tot gevolg dat er één gecombineerde procedure 
kan worden doorlopen in plaats van verschillende procedures.

Tegen dit coördinatiebesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Dit 
is bepaald in artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht en de daarbij be-
horende bijlage. De mogelijkheid om beroep in te stellen is wel aanwezig nadat 
de betrokken besluiten gelijktijdig bekend zijn gemaakt. In dat geval worden die 
besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt, zoals 
bepaald in artikel 8.3, eerste lid onder b van de Wet ruimtelijke ordening.

Dit coördinatiebesluit wordt tevens tegelijkertijd in de Staatscourant gepubliceerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Wer-
ken, op tel. 14 0114.

Nr. RA/17.0084:
Besluit tot vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Hulst 
2017, zulks inclusief algemene en artikelsgewijze toelichting; tevens bevattende 
het besluit tot intrekking van de verordening maatschappelijke ondersteuning 
2015 Zeeuws-Vlaanderen, die werd vastgesteld bij raadsbesluit Rb2014/41 d.d. 
25 september 2014; Inwerking en intrekking: telkens met ingang van 1 augustus 
2017; Overgangsrecht: zoals in artikel 23 van de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Hulst 2017 is bepaald;

Nr. RA/17.0085:
Besluit tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2017 van de gemeente Hulst, zoals 
in dat raadsbesluit nader is aangegeven; tevens bevattende de besluiten tot 
vaststelling van de 7de en 8ste begrotingswijziging van de programmabegroting 
2017;

Nr. RA/17.0087:
Besluit tot vaststelling van de jaarstukken 2016 (jaarrekening en jaarverslag) van 
de gemeente Hulst, zoals in dat raadsbesluit nader is aangegeven.

Deze besluiten liggen ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht 
voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 
24 te Hulst. Ingevolge de artikelen 140 en 141 van de Gemeentewet zijn de 
teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende 
voorschriften inhouden, vanaf 1 januari 2014 in geconsolideerde vorm voor een 
ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze 
aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten 
van algemene strekking.

Tegen betaling van de leges of gemaakte kosten zijn de ter inzage liggende 
stukken in afschrift verkrijgbaar. Voor de openingstijden van de gemeentewinkel: 
zie colofon.

Hulst, 19 juli 2017

Burgemeester en wethouders van Hulst,
De Burgemeester, J.F. Mulder
De Secretaris, S. ter Wal

IN
FO TROTS OP LEERLINGEN BASISSCHOOL DE OOSTVOGEL 

De gemeente Hulst is trots op de leerlingen van groep acht van de 
basisschool De Oostvogel te Lamswaarde. Maarten Meerschaert is 

één van de zestien leerlingen van deze groep. Maarten – die zijn volledige 
basisschooltijd volbracht op De Oostvogel - heeft een vorm van autisme. 

Maarten en zijn ouders zijn de leerlingen en de leerkrachten van De Oostvo-
gel dankbaar voor de manier waarop zij het al die jaren Maarten hebben ge-
steund, waardoor hij zijn basisschooltijd op een goede manier kon afronden. 

Op woensdag 12 juli 2017 werden de leerlingen en de leerkrachten in 
hun zonnetje gezet. Ook wethouder Frank van Driessche was daarbij aan-
wezig. Hij reikte namens de gemeente Hulst een taart uit om de waarde-
ring voor deze groep leerlingen en de leerkrachten te onderschrijven en 
aan te geven dat Hulst trots is op hen.  
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ACTIVITEITEN GEMEENTE HULST
20 juli ’17 Zomeravondbridge – De Lieve Hulst
20 juli ’17 Kaarten – ’t Jagershuis Hengstdijk
20 juli ’17  Samen in beweging – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
20 juli ’17  Kaartjes maken en zangclub – De Blaauwe Hoeve Hulst
21 juli ’17 Frituur – De Blaauwe Hoeve Hulst
21 juli ’17 Schilderen – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
22 juli ’17 Rondleiding begraafplaats Hulst – Glacisweg Hulst
22 juli ’17 Kaarten – Hof ter Nesse Ossenisse
22 t/m 24 juli ’17 Kermis – Terhole
t/m 23 juli ’17 Expositie – Kerk Hengstdijk
23 juli ’17 Koffie drinken – De Serre Binnenstad Hulst
24 juli ’17 Sjoelen – De Blaauwe Hoeve Hulst
24 juli ’17 Samen in beweging – De Serre Binnenstad Hulst
25 juli ’17  Samen eten en kaartjes maken – De Serre Binnenstad Hulst
25 juli ’17 Schilderclub – De Blaauwe Hoeve Hulst
25 juli ’17 Bingo – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
26 juli ’17 Internetcafé – De Blaauwe Hoeve Hulst
26 juli ’17 Inloopmiddag – De Serre Binnenstad Hulst
26 juli ’17 Koffiemiddag – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
26 juli ’17 Viswedstrijd – Zestigvoetkreek Clinge
26 juli ’17 Gymles voor senioren – Dorpscentrum Vogelwaarde
26 juli ’17 Gymles voor senioren – Dorpshuis Terhole

Informatie over contactpersonen van en nadere informatie over boven-
staande activiteiten kunt u vinden op www.gemeentehulst.nl. Activitei-
ten en bijeenkomsten kunt u doorgeven op tel. 14 0114 of communica-
tie@gemeentehulst.nl.

www.gemeentehulst.nl

IN
FO NIEUWS VAN DE GEMEENTERAAD 

Op donderdag 13 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Hulst voor 
de laatste keer voor het zomerreces vergaderd. Naast vaste agenda-

punten zoals de vaststelling van de vergaderagenda en het verslag van 
de vorige raadsvergadering, het vragenhalfuurtje, de ingekomen stukken 
en de rondvraag werden de volgende besluiten genomen.

Inzake ruimtelijke ordening heeft de raad de bestemmingsplan ‘Rabo-
locatie Sint Jansteen’,  ‘Appartementengebouw De Kluis te Sint Jansteen’ 
ongewijzigd en het bestemmingsplan Absdaalseweg 70 gewijzigd vast-
gesteld. Tevens werd bestemmingsplan ‘Houtmarkt, herziening 2017 
vastgesteld en werd de coördinatieregeling ex. artikel 3.30 Wro voor de 
herontwikkeling van de locatie Wilhelminastraat 96 te Sint Jansteen van 
toepassing verklaard.

Bovendien werd de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Hulst 
2017 en het regionaal geüniformeerd minimabeleid vastgesteld. De raad 
heeft eveneens met de door het college aangeleverde toezichtinformatie 
over 2016 in verband met interbestuurlijk toezicht ingestemd.

Ten slotte werd het jaarverslag en jaarrekening 2016 en de voorjaarsnota 
2017 vastgesteld.

De eerstvolgende raadsvergadering staat gepland op 28 september 2017. 
Dit is de eerste raadsvergadering na het zomerreces.
Informatie over de gemeenteraad kunt u terugvinden op www.gemeen-
tehulst.nl onder raadsinformatie. Daar kunt u ook de raadsvergadering 
nog eens naluisteren. Dit kan ook op uw tablet via de app Politiek Portaal.

GEMEENTE HULST & SOCIALE MEDIA 

De gemeente Hulst communiceert ook via sociale media. 
Begin juli 2012 lanceerde de gemeente Hulst haar Facebookaccount: 
www.facebook.com/gemhulst. Ondertussen hebben al zo’n 3.675 perso-
nen de gemeentelijke pagina “geliked” en worden geplaatste berichten 
al veelvuldig “gedeeld”.

Facebook is het tweede sociale netwerk waar de gemeente Hulst ge-
bruik van maakt. Medio februari 2012 startte de gemeente Hulst haar 
Twitteraccount: www.twitter.com/gemeentehulst Dit account wordt on-
dertussen ook door circa 2.455 personen gevolgd. Per jaar verstuurt de 
gemeente ruim 700 tweets. 

Facebook en Twitter zijn extra communicatiekanalen bovenop de regu-
liere kanalen, zoals de gemeentelijke website, het voorlichtingsblad, de 
informatiepagina’s in het Zeeuws-Vlaanderen, etc. Beiden zijn snel wer-
kende mediums, waarmee snel veel mensen te bereiken zijn. Door het 
gebruik van verschillende sociale media, probeert de gemeente Hulst nog 
beter in contact te komen met haar inwoners en anderen. 
De gemeente Hulst zet Twitter met name in voor actualiteiten en bij ca-
lamiteiten. Op Facebook wordt ruimere informatie en ook achtergrondin-
formatie gegeven. 

GEMEENTE STIMULEERT SNEL INTERNET BUITENGEBIED 

De gemeente Hulst wil initiatieven voor snel internet in het buitengebied 
stimuleren. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders 
besloten hiervoor een aansluitbijdrage beschikbaar te stellen.

In het buitengebied van Hulst is op een groot aantal adressen geen snel in-
ternet voorhanden. Ons dagelijks leven wordt echter steeds afhankelijker 
van snelle internetverbindingen. Digitale ontsluiting van het buitengebied 
is daarom - voor zowel bewoners en als bedrijven van toenemend belang.

Omdat aanleggen van glasvezel of coaxkabel niet haalbaar is, zal worden 
gewerkt met een draadloos-vaste techniek. Een techniek die inmiddels 
bewezen heeft een stabiele snelle verbinding te kunnen leveren. 

Het is nu nog wachten op een aanbod van de internetprovider. Na de 
zomer 2017 wordt hierover uitsluitsel verwacht. Belangstellenden kun-
nen dan met de provider een contract afsluiten. De eersten die tekenen, 
krijgen een aansluitsubsidie. Per aansluiting komt 100 euro gemeente-
lijke subsidie beschikbaar. Dit is bovenop een provinciale bijdrage van 
eveneens 100 euro.
In totaal kunnen 245 mensen meedoen.

Voor verdere informatie kunt u terecht op www.heelzeelandbreedband.nl

FIETSVOETVEER IN DE VAART 

Het vaarseizoen van het Fietsvoetveer Perkpolder – Hansweert is weer 
gestart. Het veer is in Perkpolder bereikbaar via de N689. Volg deze weg 
gewoon tot het einde en u arriveert bovenaan de zeedijk. Aan de parking 
vindt u daar de aanlegplaats van het fietsvoetveer. 

In juli en augustus maakt het veer op maandag, woensdag, vrijdag, za-
terdag en zondag drie overtochten per dag.  De pont vaart tot en met 30 
augustus 2017. Vertrektijden vanuit Perkpolder zijn 9.00, 11.00 en 16.15 
uur. Vanuit Hansweert vaart het veer af om 10.00, 12.00 en 17.00 uur.
Let op: Bij een windkracht van 6 bft. of hoger of mist wordt er niet ge-
varen.

Prijs enkele reis
Volwassenen: 7 euro
Kinderen: 4 euro
Fietsen: 1 euro

Zeehondensafari
Tijdens deze safari wordt er langs de platen gevaren, waar u zonnende 
zeehonden kunt bekijken. Bij laag water zijn die van op 50 meter te zien. 
Bij voldoende belangstelling is er een zeehondensafari op de zondagen 
30 juli en 13 en 27 augustus 2017. Voor deze safari is op voorhand reser-
veren via de website van het fietsvoetveer noodzakelijk. 

Meer informatie over het vaarseizoen van Fietsvoetveer De Atol: 
www.de-atol.nl 

TERUGBLIK OP 100-100-100 AFVALPROJECT 

Op woensdag 12 juli 2017 vond de slotbijeenkomst van het 100-100-100 
afvalproject plaats. Bijna alle deelnemende huishoudens (103) waren die 
avond vertegenwoordigd. Wethouder Diana van Damme – Fassaert be-
dankte hen voor hun deelname en inzet. Ze sprak haar bewondering uit 
voor het bereikte resultaat. Over de periode van honderd dagen leverden 
de deelnemende huishoudens gemiddeld 0,78  kg restafval per week in. 
Dat is behoorlijk weinig!  

Tijdens deze slotbijeenkomst werden de resultaten van de actie doorlo-
pen en werden de conclusies die daaruit kunnen worden getrokken be-
keken. Ook werd een blik op de toekomst geworden; hoe verder met het 
afvalbeleid in de gemeente Hulst? 
Tenslotte werden een aantal uitblinkende deelnemers in het zonnetje 
gezet. Mevrouw Ellen Lots leverde de gehele periode van honderd dagen 
zo goed als geen restafval in. Tijdens het project gaven de deelnemers 
elkaar ook tips over het scheiden van afval. De beste tip werd gegeven 
door meneer en mevrouw Geilleit-Abrahamse. Tenslotte was er ook een 
beloning voor een heel actieve deelneemster, mevrouw Ilse Neve.

Op 3 april 2017 ging in de gemeente Hulst de 100-100-100 afvalactie van 
start. Tijdens die honderd dagen probeerden zij zo min mogelijk restaf-
val te produceren. Daarbij stond het 100% scheiden van afval en bewust 
inkopen centraal. 

Ervaringen tijdens honderd dagen
Er zijn in de loop van het project veel reacties van deelnemers en niet 
deelnemers ontvangen over afvalinzameling. Daaruit blijkt dat het groot-
ste deel van het afval plastic blijkt te zijn. Dit werd tijdens het project 
bij de deelnemers opgehaald; zij moesten het dus niet naar de oranje 
inzamelcontainers brengen. Dat werd door velen als erg positief ervaren. 
Verder blijkt er een behoefte te zijn aan extra mogelijkheden om van het 
tuinafval af te raken. Het scheiden van papier is voor de deelnemers – zo 
lijkt – geen issue. Dat gebeurt gewoon. Ook werd het idee geopperd om 
een combinatiecontainer te voorzien. 

Nieuw afvalbeleid
De resultaten van het 100-100-100 project en de reacties er op, worden 
meegenomen als input voor het nieuwe afvalbeleid van de gemeente 
Hulst. Aan dat nieuwe beleid wordt de komende periode gewerkt. 

ORGANISATIE
Gemeente Hulst - Postbus 49, 4560 AA Hulst
Tel. 14 0114 (vanuit buitenland: 00-31-114-389000)  06-13323399
Website: www.gemeentehulst.nl, E-mail: info@gemeentehulst.nl  

 www.facebook.com/GemHulst   @gemeentehulst

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEWINKEL
Openingstijden gemeentewinkel – Grote Markt 24 te Hulst: 
Maandag  9.00 tot 12.30 uur 
Dinsdag 9.00 tot 12.30 uur 
Woensdag 9.00 tot 20.00 uur*  
Donderdag 9.00 tot 12.30 uur 
Vrijdag 9.00 tot 12.30 uur
Zaterdag 9.30 tot 12.00 uur*
 
*  Op woensdag is de gemeentewinkel van 16.00 tot 20.00 uur open 

voor een beperkt aanbod van producten (paspoort, rijbewijzen, uit-
treksels GBA, parkeer(schijf-) vergunningen etc.). Dit beperkte aanbod 
van producten geldt ook voor zaterdag. 

Let op: In de maanden juli en augustus 2017 is de gemeentewinkel op 
zaterdagen gesloten in verband met het zomerreces.

In de gemeentewinkel wordt op maandag-, dinsdag-, donderdag- en 
vrijdagmiddag op afspraak gewerkt. Een afspraak moet minimaal één 
dag op voorhand worden gemaakt.

De gemeente Hulst is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 
16.00 uur op telefoonnummer 14 0114.
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