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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 realiseren van 4 zorgwoningen op de locatie Hoevedreef (Sterreter-

rein) ongenummerd, kadastraal bekend sectie R, nummer 1543 (aanvraag 
ontvangen d.d. 21 april 2017).

Hulst:
-  het realiseren van een carport voor 2 auto’s op de locatie De Genestetplant-

soen 11 (aanvraag ontvangen d.d. 11 april 2017).
-  het realiseren van een nieuwbouw woning op de locatie Zoutestraat 38c 

(aanvraag ontvangen d.d. 20 april 2017).

Kloosterzande:
-  het slopen van een ketelhuis en een stalletje op de locatie Hulsterweg 1h 

(aanvraag ontvangen d.d. 7 april 2017).

Terhole:
-  het verbouwen van de woning op de locatie Havendijk 5 (aanvraag ontvangen 

d.d. 10 april 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:

Graauw:
-  het tijdelijk (maximaal 3 jaar) plaatsen van 5 safaritenten op de locatie Dwars-

straat 9 (besluit verzonden d.d. 24 april 2017).

Heikant:
-  het aanleggen van een oprit op de locatie Julianastraat 23 (besluit verzonden 

d.d. 19 april 2017).

Hulst:
-  het gedeeltelijk slopen van de panden op de locatie Houtmarkt 6 en 8 (besluit 

verzonden d.d. 19 april 2017).

Sint Jansteen:
-  het plaatsen van een erfafscheiding op de locatie Carmen 1 (besluit verzonden 

d.d. 18 april 2017).

U kunt de verleende vergunningen inzien tot zes weken na de datum van 
verzending. 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 
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 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 vergunning te schorsen kan een 
verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006, 
4800 PA Breda).

HUISNUMMERS AANDUIDINGSBESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat het volgende huis-
nummer aanduidingsbesluit is genomen.
 
Samenhangend met een omgevingsvergunning
Heikant:
-  Vlasstraat 30 is toegekend (datum inwerkingtreding loopt parallel aan het 

besluit van de omgevingsvergunning).

Sint Jansteen:
-  Rigoletto 2 t/m 12 is toegekend (datum inwerkingtreding loopt parallel aan 

het besluit van de omgevingsvergunning).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken tegen het genomen besluit een bezwaarschrift indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders. 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 volgende 
aanvraag buiten behandeling te stellen:

Kloosterzande:
-  het slopen van een ketelhuis en een stalletje op de locatie Hulsterweg 1h 

(besluit verzonden d.d. 24 april 2017). Reden: meldingsplichtig, geen sloopver-
gunning nodig.
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-  het slopen van een woning op de locatie Rapenburg 81 (besluit verzonden d.d. 
24 april 2017). Reden: meldingsplichtig, geen sloopvergunning nodig.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden 
ondertekend 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 voorzie-
ning 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:

Hulst:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Oud Ferdinan-

dusdijk 7 (melding geaccepteerd d.d. 24 april 2017).

Kapellebrug:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Gentsevaart 

38 (melding geaccepteerd d.d. 20 april 2017).

Kloosterzande:
-  het verwijderen van een schutting van asbest op de locatie Willem Alexander-

straat 6 (melding geaccepteerd d.d. 13 april 2017).
-  het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie Rozenstraat 66 

(melding geaccepteerd d.d. 13 april 2017).
-  het slopen van een ketelhuis en stalletje op de locatie Hulsterweg 1h (melding 

geaccepteerd d.d. 13 april 2017).
-  het verwijderen van asbesthoudende vensterbanken op de locatie Pastoor 

Vensterplein 1 (melding geaccepteerd d.d. 24 april 2017).

Nieuw Namen:
-  het verwijderen van asbest golfplaten op de locatie Hulsterloostraat 17 (melding 

geaccepteerd d.d. 13 april 2017).

Vogelwaarde:
-  het afvoeren van asbesthoudend plaatmateriaal op de locatie Kerkstraat 36 

(melding geaccepteerd d.d. 20 april 2017).

VERLENGEN BESLISTERMIJN OP AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de volgende 
aanvraag om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingspro-
cedure van toepassing is, de beslistermijn hebben verlengd met maximaal zes 
weken:

Ossenisse:
-  het aanpassen van de brouwerij op de locatie Kipstraat 2 (besluit verzonden d.d. 

20 april 2017).

Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar 
worden gemaakt door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het 
te nemen besluit.

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND

In het kader van het Activiteitenbesluit zijn de volgende meldingen ontvangen

Locatie : Riet- en Wulfsdijkweg 14, Hulst 
Voor :  de bouw van een opslagloods voor agrarische producten met 

mechanische koeling
Datum indiening : 21 maart 2017
Zaaknr. : M-ACT170188

Locatie :  Statenboomweg ong. kadastraal bekend sectie P, nummer 263 
te Clinge 

Voor : de tijdelijke opslag van 60 ton runderstalmest
Datum indiening : 29 maart 2017
Zaaknr. : M-ACT170211

De meldingen liggen gedurende vier weken ter inzage in de gemeentewinkel. U 
dient hiervoor een afspraak te maken.  Voor nadere informatie m.b.t. de meldin-
gen Activiteitenbesluit kunt u terecht bij de RUD Zeeland, op het telefoonnummer 
0115-745100.

VERKEERSMAATREGEL JANSENIUSLAAN TE HULST

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een verkeersbesluit 
hebben genomen betreffende het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats 
voor de woning van Janseniuslaan 13 te Hulst.

De genomen verkeersbesluiten worden gepubliceerd op www.officielebekendma-
kingen.nl.

Met ingang van 27 april tot en met 7 juni 2017 ligt het verkeersbesluit voor een 
ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden van 27 april 
tot en met 7 juni 2017 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 

van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift 
moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van 
de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Tevens kan indien bezwaar wordt gemaakt, een verzoek om voorlopige voor-
ziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank sector 
bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor een verzoek om een 
voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

RAADSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 
3.38 van de Wet ruimtelijk ordening en/of het bepaalde in artikel 139 van de 
Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet be-
stuursrecht, en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, 
bekend, dat de navolgende besluiten op 13 april 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 gemeenteblad zijn opgenomen, welke publicatie voor die besluiten 
leidend is. Het elektronisch 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/17.0027:  Besluit tot vaststelling van de beheersverordening Nieuw Na-
men, bestaande uit verbeelding, regels en toelichting inclusief 
bijlagen; tevens bevattende het besluit om de vastgestelde 
beheersverordening te publiceren met identificatienummer 
NL.IMRO.0677.bvnieuwnamen-000V. De beheersverordening 
treedt in werking met ingang van de dag na de bekendma-
king ervan, derhalve met ingang van 27 april 2017. Tegen de 
vaststelling van de beheersverordening staat geen beroep bij de 
Raad van State open.

Het plangebied van de beheersverordening is de kern Nieuw Namen. Een 
beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar is bedoeld 
voor gebieden waar geen ontwikkelingen zijn voorzien. De beheersverordening 
legt namelijk de bestaande situatie vast. 

De beheersverordening is volledig raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl 
onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bvnieuwnamen-000V. Daarnaast is de 
beheersverordening raadpleegbaar in het elektronisch gemeenteblad en de Cen-
trale Voorziening Decentrale Regelgeving. In de CVDR is de tekst van de verorde-
ning te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Direct naar” naar “Lokale 
wet- en regelgeving” te gaan; in het scherm dat verschijnt, voert u de postcode 
van de gemeente Hulst en de titel: “Beheersverordening Nieuw Namen” in. Op 
de webpagina die dan verschijnt klikt u op de link van de beheersverordening 
Nieuw Namen. In het elektronisch gemeenteblad zijn de bijlagen als informatie 
bijlagen opgenomen;
Nr. RB/17.0029:  Besluit tot vaststelling van de in het raadsbesluit genoemde 

(gedeelten van) lokale wegen  als gemeentelijke routering 
voor vervoer van gevaarlijke stoffen binnen de gemeente 
Hulst; tevens bevattende het besluit tot vervallenverklaring van 
eerdere routeringen voor vervoer van gevaarlijke stoffen op 
het grondgebied van de gemeente Hulst; Inwerkingtreding en 
vervallenverklaring: telkens met ingang van de achtste dag na 
die van bekendmaking, derhalve met ingang van 4 mei 2017; 

Nr. RA/17.0030:  Besluit tot vaststelling van de 6de begrotingswijziging van de 
programmabegroting 2017.

Deze besluiten  liggen ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet be-
stuursrecht van 27 april tot en met 7 juni 2017 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, 26 april 2017

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

IN
FO GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN

In verband met Koningsdag zijn alle gemeentelijke diensten de ge-
hele dag gesloten op donderdag 27 april, vrijdag 28 april en zater-

dag 29 april 2017. 

Op vrijdag 5 mei 2017 zijn de gemeentelijke diensten gesloten in verband 
met Bevrijdingsdag. Ook op zaterdag 6 mei 2017 is de gemeentewinkel 
gesloten.
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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. 

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

Sluiting ivm Koningsdag
In verband met Koningsdag zijn de gemeentelijke diensten gesloten 
vanaf donderdag 27 april tot en met zaterdag 29 april 2017.

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

COLOFON
Redactie: Afdeling Communicatie: Cindy van Damme – van Driessche, 
Caroline van Alem en Abdullah Ebrahimi. Eindredactie: Micaëla Boone
Tel. 0114-389135 communicatie@gemeentehulst.nl 

EVENEMENTEN MET VERKEERSHINDER: 
MEI 2017 

In de maand mei 2017 zijn er een aantal evenementen waarvoor een 
verkeersbesluit is genomen. In verband met deze evenementen geldt ter 
plaatse een wegafsluiting, een parkeerverbod en is de wegsleepregeling 
van kracht. Auto’s welke tijdens de genoemde tijdstippen en data toch op 
de genoemde plaatsen staan geparkeerd, kunnen - indien noodzakelijk 
- op kosten van de desbetreffende automobilist worden weggesleept.

In mei 2017 betreft het de volgende evenementen: 

7 mei 2017 – Back to the 40’s – Hulst, Bierkaaistraat.
17 mei 2017 – Overnachting campers – Hulst, Havenfort.
22 t/m 30 mei 2017 – Plaatsing woonwagens kermis – Hulst, Havenfort 
(deels).
25 t/m 29 mei 2017 – Voorjaarskermis – Hulst, Grote Markt.
27 mei 2017 – Stuikersfeesten – Heikant, Julianastraat.
27 & 28 mei 2017 – Foodtruckfestival – Hulst, Oranjebolwerk.
29 mei 2017 – Dikke Banden Race – Hulst, Steenstraat, Korte Nieuwstraat, 
Lange Nieuwstraat, Cornelis de Vosplein en Grote Markt.
29 mei 2017 – Kermiskoers – Hulst, Stationsweg, Gentsestraat, Grote 
Markt, Corenelis de Vosplein, Kleine Bagijnestraat, Zoutestraat, Koolstraat 
en Van der Maelstedeweg.

De volledige lijst met straten waarvoor de afsluiting of het parkeerverbod 
geldt, kunt u, op afspraak, inzien in de gemeentewinkel te Hulst.

HERDENKEN OP 4 MEI

Op donderdag 4 mei 2017 vindt de nationale Dodenherdenking plaats Op 
die avond luiden de klokken in de gehele gemeente Hulst vanaf 19.45 
uur tot 30 seconden na de klok van 20.00 uur. Vanaf 20.00 uur worden 
er twee minuten stilte in acht genomen. In de gemeente zijn er drie her-
denkingsbijeenkomsten:
 
Herdenking Hulst
In Hulst begint de plechtigheid om 18.45 uur met een bijeenkomst in de 
H. Willibrordus Basiliek. Tijdens deze bijeenkomst houdt burgemeester 
Jan-Frans Mulder een toespraak. Pastor Katrien van de Wiele verzorgt voor 
een overweging en gebed. Er is muzikale opluistering door violist Mathieu 
van Bellen, de Bierkaai Brassband en zangkoor Cantallegria in samen-
werking met Viva La Musica. Verkenners van scouting ’t Jagertje dragen 
declamaties voor in de Basiliek. 
Daarna gaat het gezelschap om 19.30 uur - onder tamboersbegeleiding 
van Fanfare Exelsior - naar het stadhuis. Burgemeester Jan-Frans Mulder 
legt daar bloemen bij de gedenkplaten van de Hulster Gevallenen en de 
Poolse bevrijders. Ook wordt er een tekst voorgedragen door Evert-Jan 
van de Kerkhove. 
Vervolgens gaat het in stille tocht naar het monument De Gevallen Krijger 
aan de Glacisweg te Hulst. Hier wordt allereerst de Taptoe ten gehore 
gebracht door Patrick van Dorsselaer, gevolgd door twee minuten stilte 
en het Wilhelmus. Als laatste vindt de kranslegging bij het monument 
plaats. Tijdens de kranslegging klinkt pipermuziek door Toby de Brouwer.
Bij het monument staan voertuigen opgesteld uit het Gdyniamuseum uit 
Axel.

Herdenking Kloosterzande
In Kloosterzande begint de plechtigheid om 18.30 uur met een dienst in 
de Hof te Zande Kerk. Namens het gemeentebestuur is wethouder Frank 
van Driessche aanwezig. Aansluitend vindt om 19.15 uur op het Hof te 
Zandeplein een herdenkingsplechtigheid plaats. Daar houdt wethouder 
van Driessche een toespraak. 
Vervolgens wordt een bezoek gebracht aan de begraafplaats aan de Hul-
sterweg. Hier worden kransen gelegd bij de graven van de gesneuvelde 
militairen, gevolgd door de Taptoe. 
Tenslotte gaat het terug naar het Hof te Zandeplein, waar twee minuten 
stilte in acht worden genomen en een krans wordt gelegd bij het herden-
kingsmonument. Na de kranslegging worden de namen opgelezen die 
op het monument staan. Dit doen kinderen van basisschool De Schakel 
uit Vogelwaarde. De Koninklijke Harmonie St. Cecilia verleent haar muzi-
kale medewerking. De kinderen van basisschool De Schakel dragen ook 
gedichten voor. 
 
Herdenking Graauw
In Graauw vindt ook een herdenking plaats. De organisatie hiervan ligt 
in handen van Dorpsraad Graauw. Om 19.30 uur is de samenkomst op 
het dorpspleintje. Daarna gaat het in stilte richting de begraafplaats. Na 
de twee minuten stilte en het Wilhelmus wordt een krans gelegd bij het 
monument van de oorlogsslachtoffers. Vervolgens lezen kinderen van ba-
sisschool Ter Doest gedichten voor. Fanfare Nooit Gedacht verleent haar 
muzikale medewerking. Wethouder Diana van Damme – Fassaert verte-
genwoordigt het gemeentebestuur. Zij houdt tijdens deze herdenking een 
toespraak.

AFRONDING WERKEN 
FRANS VAN WAESBERGHESTRAAT 

In de Frans van Waesberghestraat en de Vestdijkstraat te Hulst is de af-
gelopen maanden volop gewerkt. Momenteel wordt de laatste hand aan 
deze werken gelegd. In de loop van de eerste week van mei 2017 wordt 
het werk afgerond. Dan kan de Frans van Waesberghestraat weer worden 
opengesteld voor het verkeer. 

Nieuwe rijrichting
Zodra het werk is afgerond en de straat kan worden heropend, geldt de 
nieuwe rijrichting in de Frans van Waesberghestraat. Er wordt tweerich-
tingsverkeer ingesteld in het gedeelte van de straat gelegen tussen de 
Gentsestraat en Houtenkwartier. Dit geldt niet voor vrachtverkeer. Vracht-
verkeer mag niet vanuit de Gentsestraat de Frans van Waesberghestraat 
inrijden. 
Het overige deel van de Frans van Waesberghestraat is éénrichtingsver-
keer in de richting van de Steenstraat. Fietsverkeer mag straks overal in 
de Frans van Waesberghestraat in twee richtingen rijden. 

Officiële heropening
Op vrijdag 12 mei 2017 verricht wethouder Diana van Damme – Fassaert 
de officiële heropening van de straat. Onder andere de bewoners zijn 
uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

FLESSENLOODS GESLOOPT

Deze maand is de flessenloods aan het Stationsplein te Hulst gesloopt. 
Het terrein wordt nu geëgaliseerd en ingezaaid. De loods stond naast 
het winkelcentrum waarin onder andere EMTÉ, Scapino en Kruidvat zijn 
gevestigd. Deze werd vroeger gebruikt als inzamelpunt van statiegeld-
flessen van de toenmalige supermarkt. In het najaar 2016 besloot de 
gemeenteraad over te gaan tot aankoop van deze loods en het bijbeho-
rende perceel.

TERUGBLIK OP BEDRIJVENAVOND 

Ook dit jaar was er weer een grensoverschrijdende bedrijvenavond. Zo’n 
140 ondernemers namen op 20 april 2017 deel aan de avond. De deelne-
mers kwamen uit de buurgemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene 
en Hulst en de avond was zonder meer een succes.
De bedrijvenavond stond in het teken van de Waaslandhaven. Per bus 
brachten de ondernemers een bezoek aan Indaver, VOPAK, Fort Liefkens-
hoek en Luik Natie Cold Store N.V. in Kallo, Bilfinger ROB N.V. in Zwijnd-
recht en Havenpost Brandweer in Melsele. Deze gastbedrijven hebben 
allemaal een duidelijke grensoverschrijdende waarde. Of het nu gaat om 
een Belgisch/Nederlands management is of een Nederlandse vestiging 
in België. 

EGTS Linieland van Waas en Hulst organiseerde - in samenwerking met 
haar partnerbesturen - de bedrijvenavond. Meer weten over EGTS? Kijk 
dan op www.egtslinieland.eu of op tel. +32-3-7271718.

WIJZIGING OPHALEN HUISVUIL

Op Koningsdag, donderdag 27 april 2017, wordt het huisvuil niet opge-
haald. De rolemmers die altijd op donderdag worden geleegd, worden op 
zaterdag 29 april 2017 geleegd.

Op donderdag wordt normaliter het huisvuil in Clinge (inclusief Woestij-
nestraat), Graauw, Zandberg (inclusief Zandbergsestraat), Paal (inclusief 
Paalseweg), Nieuw Namen, Kapellebrug, Lamswaarde, Kuitaart en Kruis-
polderhaven (inclusief Lange Nieuwstraat nr. 10 t/m 28 en nr. 29 t/m 35, 
alleen binnen de bebouwde kom) opgehaald.

JOBBEURS: WERKEN IN ONZE GRENSSTREEK

De vierde grensoverschrijdende jobbeurs vindt plaats op donderdag 18 
mei 2017 in het Freethielstadion te Beveren (B). De beurs begint om 
13.00 uur en sluit om 18.00 uur haar deuren.  Het is een beurs voor zowel 
Belgische als Nederlandse werkzoekenden.  Werkgevers van beide zijden 
van de grens tonen hun vacatures. Daarnaast worden er infosessies geor-
ganiseerd, waar deskundigen uitleg geven over grensarbeid. 

Voor belangstellende uit Hulst wordt een pendelbus voorzien naar Be-
veren. Deze rijdt tussen 12.30 en 18.30 uur met regelmaat tussen Hulst 
en Beveren. Nadere informatie over de vertrektijden en –punten kunt u 
enkele dagen op voorhand vinden op www.egtslinieland.eu. 

Deelname aan de beurs is gratis.

De jobbeurs is een organisatie van de EGTS Linieland van Waas en Hulst. 
Zij doen dit in samenwerking met de Maatschappij Linkerscheldeoever en 
de partners VDAB, UWV, WSP, EURES Scheldemond, Waasland-Beveren, GTI 
Beveren en Interwaas. 

Werkgevers, meld u als standhouder
Werkgevers aan beide zijden van de grens worden uitgenodigd deel te 
nemen en hun vacatures bekend te maken aan de bezoekers. Bent u 
op zoek naar nieuw personeel? Neem dan deel aan de jobbeurs. Schrijf 
daarvoor gratis in via www.egtslinieland.eu/nl/jobbeurs. Na inschrijving 
ontvangt u een mail met praktische informatie. 

Meer informatie: EGTS Linieland van Waas en Hulst, tel. +32 (0)3 727 17 
18 of info@egtslinieland.eu 


