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INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Hulst:
-  het uitbreiden van de woning op de locatie Zandstraat 43 (aanvraag 

ontvangen d.d. 25 mei 2017);
-  het plaatsen van een tijdelijke woonunit op de locatie Zoutestraat 2 (aanvraag 

ontvangen d.d. 22 mei 2017);
-  het slopen van een bijgebouw op de locatie Zoutestraat 2 (aanvraag ontvangen 

d.d. 18 mei 2017);
-  het aanleggen van het terrein op de locatie Zoutestraat 2 (aanvraag ontvangen 

d.d. 22 mei 2017);

Kloosterzande:
-  het bouwen van een woning op de locatie Jacob van Heemskerckstraat onge-

nummerd, kadastraal bekend sectie H, nummer 3466 (aanvraag ontvangen d.d. 
26 mei 2017);

Vogelwaarde:
-  het aanleggen van een uitrit op de locatie Sasdijkweg ongenummerd, kadas-

traal bekend sectie O, nummer 891 (aanvraag ontvangen d.d. 26 mei 2017);
-  het bouwen van een garage op de locatie Bossestraat 44 (aanvraag ontvangen 

d.d. 25 mei 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:

Heikant:
-  het bouwen van een vervangende woning op de locatie Vlasstraat 30 (besluit 

verzonden d.d. 24 mei 2017);

Kapellebrug:
-  het plaatsen van een erfafscheiding op de locatie Gentsevaart 127 (besluit 

verzonden d.d. 22 mei 2017);

Kloosterzande:
-  het aanleggen van een terras op de locatie Cloosterstraat 59 (besluit verzonden 

d.d. 23 mei 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 
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.

NUMMERAANDUIDINGSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat het volgende num-
meraanduidingsbesluit is genomen.
 
Toekenning
Weststraat 2b Ossenisse 23 mei 2017

Wijziging
Ossenisse
Weststraat 2 te Ossenisse wordt gewijzigd in Weststraat 4 te Ossenisse (datum 
besluit d.d. 23 mei 2017).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 
4 juli 2017 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden onder-
tekend 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.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ZOUTEDIJK II TE KLOOSTERZANDE

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 
3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
Zoutedijk II te Kloosterzande van 1 juni tot en met 12 juli 2017 voor een ieder 
ter inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. 
Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpklooszoutedijkII-001O. Het 
bestemmingsplan is gericht op het flexibiliseren van het woongebied Zoutedijk 
II aan de zuidwestzijde van Kloosterzande. Doel is om een meer gedifferentieerd 
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S woningaanbod mogelijk te maken, waarmee beter ingespeeld kan worden op de 

vraag.

Een ieder kan binnen de periode van 1 juni tot en met 12 juli 2017 schriftelijk 
zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 49, 4560 AA Hulst. 
Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen 
& Werken.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen 
& Werken, bereikbaar op tel. 14 0114.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN GROOT EILAND TE HULST

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 
3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Groot 
Eiland te Hulst van 1 juni tot en met 12 juli 2017 voor een ieder ter inzage ligt in 
de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan 
digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identifica-
tienummer NL.IMRO.0677.bpbuitengrteiland-001O. Het bestemmingsplan betreft 
het wijzigen van de bestemming Natuur in Agrarisch voor de kadastrale percelen 
gemeente Hulst, sectie M, nummers 52, 54 ged., 55, 58 ged., 59, 60, 754, 755, 
756 en 757. Op deze percelen in het Groot Eiland te Hulst is in totaal circa 33,5ha 
tijdelijk bos aanwezig dat valt onder de zogenaamde ‘set aside regeling’. De ‘set 
aside regeling’ was een rijksregeling uit de jaren negentig voor het tijdelijk uit 
productie nemen van landbouwgrond. Gebleken is dat er geen grond is om deze 
percelen in het bestemmingsplan te handhaven als bestaande natuur. Het gaat 
immers om het tijdelijk uit productie genomen landbouwgrond. Het Provinciale 
Natuurbeheerplan is hier inmiddels ook op aangepast.

Een ieder kan binnen de periode van 1 juni tot en met 12 juli 2017 schriftelijk 
zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 49, 4560 AA Hulst. 
Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen 
& Werken.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen 
& Werken, bereikbaar op tel. 14 0114.

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, 31 mei 2017

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

Op 2e Pinksterdag, maandag 5 juni 2017, wordt het huisvuil niet opge-
haald. De rolemmers die altijd op maandag worden geleegd, worden op 
zaterdag 3 juni 2017 geleegd.

Op maandag wordt normaliter het huisvuil in Hulst: Tivoli, Dullaert inclu-
sief de Casembrootweg en ged. Zandstraat tot voetbalvelden, Vogelbuurt 
+ Steensedijk, Hooghuis, Statie, Tol, Absdaalseweg (vanaf rotonde tot 
Steensedijk) en Tehole opgehaald.

INZAMELING OUD PAPIER

In juni 2017 wordt het oud papier & karton in de gemeente Hulst 
opgehaald op de volgende dagen:

Zaterdag 3 juni: Kloosterzande en Walsoorden
Dinsdag 6 juni: Tivoli, Dullaert en Vogelbuurt
Woensdag 7 juni:  Groote Kreek, Nieuw Hulst, Liniestraat en Moer-

schansstraat
Donderdag 8 juni:  Binnenstad Hulst, Absdaalseweg, Steensedijk, 

Componistenwijk, Van der Maelstedeweg, Zoete-
vaart, Wittebrug en Absdale  

Vrijdag 9 juni:  Nieuw Namen, Zandberg, Graauw, Paal, Hengstdijk 
en Kuitaart

Maandag 12 juni:  Buitengebied met uitzondering van het buitenge-
bied ten noorden van de N290 en ten westen van 
de N689

Dinsdag 13 juni:  Vogelwaarde, Ossenisse, Buitengebied ten noorden 
van N290 en ten westen van N689

Woensdag 14 juni: Clinge en Kapellebrug
Donderdag 15 juni: Sint Jansteen
Vrijdag 16 juni:  Heikant, Terhole, Lamswaarde, Zoutestraat, Koe-

koeksbloem, Zeildijk, Zandstraat, Blaauwe Hofke

U wordt verzocht uw rolemmer op de betreffende dag vanaf 7.30 uur aan 
straat te zetten.

GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN

In verband met Pinksteren zijn op zaterdag 3 juni 2017 en maandag 5 juni 
2017 alle gemeentelijke diensten de gehele dag gesloten. 

VERKEERSMAATREGELEN IVM VESTROCK 

Op vrijdag 2 juni en zaterdag 3 juni 2017 vindt op de landtong tussen de 
Binnenvest en de Buitenvest te Hulst Vestrock plaats. De volgende dag – 
zondag 4 juni 2017 – is het de beurt aan Vestrock Junior. Nieuw is dat op 
zondag - na Vestrock Junior – nog een programma volgt voor jongeren én 
volwassenen. Dit eindigt om 22.30 uur. 

In verband met Vestrock & Vestrock junior zijn er een aantal verkeers-
maatregelen van kracht om de veiligheid van de bezoekers te kunnen 
waarborgen. 

Op de onderstaande tijdstippen wordt éénrichtingsverkeer ingesteld op 
de Stationsweg én het gedeelte van de Gentsestraat gelegen tussen de 
Frans van Waesberghestraat en de Traverse:
- vrijdag 2 juni 2017 vanaf 14.30 tot 01.30 uur 
- zaterdag 3 juni 2017 vanaf 10.30 tot 01.30 uur
- zondag 4 juni 2017 vanaf 12.30 tot 23.00uur

Op de genoemde tijdstippen kan de binnenstad van Hulst via deze 
weg enkel worden ingereden. De binnenstad kan niet worden verlaten 
via deze kant. Omdat het verlaten van de stad dan enkel gaat via de 
Graauwse Poort en de Dubbele Poort en daar deze beide poorten niet 
toegankelijk zijn voor vrachtverkeer, betekent dit dat vrachtverkeer op de 
genoemde tijden de binnenstad enkel kan inrijden en niet meer kan uit-
rijden. Voor het overige verkeer geldt dus dat zij de stad kunnen inrijden 
langste alle drie de zijden, en deze kunnen verlaten via de Graauwse of 
Dubbele Poort.

Op de parkeervakken aan de Stationsweg, tegenover het appartements-
gebouw Reynaertshof, wordt een parkeerverbod ingesteld op de ge-
noemde tijdstippen. Op deze locatie wordt een zogenaamde Kiss & Ride 
zone voorzien. 

In verband met het realiseren van een festivalcamping in het park aan 
het Havenfort, is het fietspad dat door dit park leidt (tussen het Haven-
fort en de Hulster Nieuwlandweg) vanaf donderdag 1 juni 2017 – 11.30 
uur – afgesloten. Deze afsluiting duurt tot zondag 4 juni 2017 – 23.00 uur.

Aan de Absdaalseweg is op het voormalige Karwei-terrein een fietspar-
king voorzien. Bezoekers van het evenement die met de fiets komen, 
worden met klem gevraagd hun fiets daar te parkeren.

Op het Havenfort wordt het gedeelte gelegen achter de Rabobank ge-
reserveerd als artiestenparking. Het gaat om zo’n 24 parkeervakken. De 
gehandicaptenparkeerplaatsen op deze locatie blijven beschikbaar.
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ACTIVITEITEN GEMEENTE HULST
t/m 9 juli ’17  Tentoonstelling 500 jaar reformatie in Hulst e.o. – 

Streekmuseum Hulst
1 juni ’17 Dansen – Malpertuus Clinge
1 juni ’17  Bingo, volksdansen en kaarten KBO – ’t Heike Heikant
1 juni ’17  Kaartjes maken en zangclub – De Blaauwe Hoeve Hulst
1 juni ’17  Samen in beweging – Curamus, locatie Zoutestraat 

Hulst
2+3 juni ’17 Vestrock – Stationsweg Hulst
2 juni ’17 Schilderen – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
2 juni ’17 Kaarten – Rue du Nord Walsoorden
2+5+7 juni ’17 Biljarten KBO – ’t Heike Heikant
2 juni ’17  KBO tekenen/schilderen – De Warande Sint Jansteen
2 juni ’17 KBO bingo – De Lieve Hulst
2 juni ’17 Viswedstrijd – Witte Bergen Clinge
2 juni ’17 Beautyochtend – De Serre Binnenstad Hulst
2 juni ’17 Beach Soccer Toernooi – Voetbalveld Vogelwaarde
2 juni ’17  Beach Soccer 20+Beach Party – Voetbalveld Vogel-

waarde
2 juni ’17  Kaarten, koersbal en wandelen KBO – Malpertuus Clin-

ge
3 juni ’17 Kristof Goddaert Toertocht – Heikant
3 juni ’17 Rondleiding begraafplaats Hulst – Glacisweg Hulst
3 juni ’17 Beach Party – Voetbalveld Vogelwaarde
3 juni ’17 Viswedstrijd – Zestigvoetkreek Clinge
3 t/m 5 juni ’17  Open keramiektuin – Oude Galgenstraat Sint Jansteen
3 t/m 5 juni ’17 Stuikertrial – Weiland Julianastraat Heikant
4 juni ’17 Koffie drinken – De Serre Binnenstad Hulst
4 juni ’17 Brocanteriemarkt – Oude Kaai Graauw
4 juni ’17 Vestrock junior – Stationsweg Hulst
4 juni ’17  Beach Voetvolley toernooi – Voetbalveld Vogelwaarde
5 juni ’17 KBO internetcafé – De Warande Sint Jansteen
5 juni ’17 Kaarten – Rue du Nord Walsoorden
5 juni ’17 Open Boerderijendag – Rietstraat Terhole
5 juni ’17 Line dance KBO – ’t Heike Heikant
6 juni ’17  Kaartjes maken en samen eten – De Serre Binnenstad 

Hulst
6 juni ’17 Bingo en schilderclub – De Blaauwe Hoeve Hulst
6 juni ’17  KBO sjoelen en jeu de boules/koersbal – De Warande 

Sint Jansteen
6 t/m 9 juni ’17 Avondvierdaagse – Hulst
7 juni ’17 Sjoelen KBO – Malpertuus Clinge
7 juni ’17  Bakken en koffiemiddag – Curamus, locatie Zoutestraat 

Hulst
7 juni ’17  Jaarvergadering Wijkraad Hulst Binnenstad – De Lieve 

Hulst
7 juni ’17  KBO kaarten, kaartjes maken en fietsen – De Warande 

Sint Jansteen
7 juni ’17 Internetcafé – De Blaauwe Hoeve Hulst
7 juni ’17 Viswedstrijd – Zestigvoetkreek Clinge
7 juni ’17 Fietstocht KBO – Binnendéur Kloosterzande
7 juni ’17  Kaartjes maken en schieting KBO – ’t Heike Heikant
7 juni ’17  Gymles voor senioren – Dorpscentrum Vogelwaarde
7 juni ’17  Optreden Chor Amuse en inloopmiddag – De Serre Bin-

nenstad Hulst
7 juni ’17 Gymles voor senioren – Dorpshuis Terhole
7 juni ’17 Koersbal – Malpertuus Clinge

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 GRATIS PARKEREN OP 3 JUNI 

In 2017 mag elke eerste zaterdag van de maand gratis worden ge-
parkeerd in de Hulster binnenstad. Aanstaande zaterdag 3 juni 2017 

moet er dus niet worden betaald. 

De zaterdagen waarop niet moet worden betaald zijn: 3 juni, 1 juli, 5 au-
gustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december 2017. 

Het toekennen van dagen waarop gratis kan worden geparkeerd in de 
Hulster binnenstad is onderdeel van het nieuwe parkeerbeleid. Dat beleid 
werd vorig jaar door de gemeenteraad van Hulst vastgesteld. Het college 
van burgemeester en wethouders kan twaalf dagen per jaar aanwijzen 
waarop er gratis kan worden geparkeerd. Dit gebeurt in overleg met On-
dernemersorganisatie Hulst Vestingstad.

Betaald parkeerbeleid
Buiten de stadswallen van Hulst mag overal gratis worden geparkeerd. In 
de Hulster binnenstad is het betaald parkeren. Dit gebied wordt omringd 
door de stadswallen en is aangeduid met verkeersborden. Het tarief be-
draagt 1,30 euro per uur. De betaald parkeertijden zijn: maandag t/m 
zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur én zondag van 12.00 tot 18.00 uur 

Het parkeerbeleid wijzigde op 1 juli 2016. Sindsdien zijn er maar liefst 
226 parkeerplaatsen meer in Hulst waar gratis mag worden geparkeerd. 

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. 

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 Tweede Pinksterdag
In verband met Pinksteren zijn de gemeentelijke diensten gesloten op 
zaterdag 3 juni 2017 en maandag 5 juni 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 

RIOOLWERKEN CLINGE VAN START

In de week van 5 juni 2017 starten in Clinge de rioolwerkzaamheden in 
de Koningin Julianastraat, de Prins Bernhardstraat en het gedeelte van de 
Beatrixstraat gelegen tussen de Klinkerstraat en de Koningin Julianastraat.

In deze straten moet de riolering worden vervangen. Dit is nodig omdat 
de riolering ter plaatse verouderd is en niet meer voldoet aan de huidige 
eisen. Het rioolstelsel dat wordt aangelegd, is een gescheiden stelsel. Re-
genwater en afvalwater worden apart opgevangen en afgevoerd. Nadat 
de riolering is vervangen, wordt de bestrating terug aangebracht. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van gebruikte straatklinkers en nieuwe stoepte-
gels. De inrichting van de straten blijft ongewijzigd. 

Het werk start in de Koningin Julianastraat ter hoogte van de school en 
verschuift dan in de richting van de ’s-Gravenstraat. Na de Koningin Juli-
anastraat volgen de werkzaamheden in de Beatrixstraat en daarna in de 
Prins Bernhardstraat. 

Wegafsluiting
In verband met de werkzaamheden is de Koningin Julianastraat vanaf 
circa dinsdag 6 juni 2017 afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt 
ter plaatse omgeleid. 

Naar verwachting neemt de realisatie van het totale project tot eind 2017 
in beslag. Uiteraard spelen de weersverwachtingen een rol bij de uitvoe-
ring en planning van de werkzaamheden.

WIJKRAAD HULST BINNENSTAD VERGADERT

Op woensdag 7 juni 2017 vindt de jaarlijkse vergadering van Wijkraad 
Hulst Binnenstad plaats. De vergadering vangt aan om 19.30 uur in De 
Lieve, aan de Broodmarkt te Hulst. 

Tijdens deze avond wordt er gesproken over AED/reanimatie. De jonge-
renwerker van Stichting Hulst voor Elkaar vertelt iets over jeugdwerk. De 
wijkagent spreekt over onder andere cameratoezicht in de binnenstad. 
Daarnaast wordt stil gestaan bij de verschillende plannen die aan de orde 
zijn in de binnenstad. 

De avond is openbaar en het gemeentebestuur is vertegenwoordigd. 

WERKZAAMHEDEN FIETSPAD HENGSTDIJK

Waterschap Scheldestromen gaat dit voorjaar werkzaamheden uitvoeren 
aan het fietspad van de Vogelweg te Hengstdijk. De werkzaamheden 
worden in de periode van dinsdag 6 juni tot en met donderdag 15 juni 
2017 uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt 
de weg en het fietspad afgesloten voor alle verkeer. Tijdens de werken 
wordt een omleidingsroute ingesteld. Voor nadere informatie, kunt u 
terecht bij Waterschap Scheldestromen, op tel. 06-51155079 via e-mail 
hans.dieleman@scheldestromen.nl 

ZEELAND ZONDER ZELFMOORD 

De campagne “Stel de vraag van je leven” is onderdeel van het suïcide-
preventieproject Zeeland Zonder Zelfmoord. Jaarlijks overlijden in Neder-
land ruim 1.850 mensen als gevolg van suïcide, dat zijn 5 mensen per 
dag. De campagne heeft als doel iedereen ervan bewust te maken dat 
aan dit maatschappelijke probleem iets te doen is. 

De campagne draagt bij aan het doorbreken van het taboe op praten over 
suïcide, het herkennen van signalen van suïcidale gedachten, het geven 
van concrete tips en handvatten over hoe je hiermee kan omgaan en 
erop wijzen dat je terecht kunt voor hulp bij hulpverleners in de buurt of 
anoniem op tel. 113. 

Thema: de vraag van je leven
De campagne laat zien dat je door een vraag te stellen het verschil kan 
maken. Er worden verschillende concrete voorbeelden van vragen ge-
geven waarmee je het gesprek met iemand op gang brengt. Met deze 
‘voorbeeldvragen’ wordt het taboe doorbroken en het verlaagt de drem-
pel voor de ander. Praten helpt echt als je het moeilijk hebt. De campagne 
richt zich op het grote publiek, maar ook op huisartsen, zorgverleners en 
andere professionals. 

Zeeland Zonder Zelfmoord
Onder de naam Zeeland Zonder Zelfmoord werken GGD Zeeland, Emer-
gis, Politie Zeeland-West-Brabant, de dertien Zeeuwse gemeenten en 
113Zelfmoordpreventie samen met partners vanuit de zorg en professio-
nals en vrijwilligers van organisaties aan het terugdringen van het aantal 
suïcides en suïcidepogingen in Zeeland. 

RONDLEIDINGEN BEGRAAFPLAATS HULST

Op zaterdag 3 juni 2017 wordt er een rondleiding georganiseerd op de 
begraafplaats aan de Glacisweg te Hulst. Op beze dag is er een rond-
leiding om 10.00 uur en om 14.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich 
melden aan de ingang van de begraafplaats aan Glacisweg. 
Deze begraafplaats werd in 1870 geopend. De oorspronkelijke ingang van 
de begraafplaats is die aan de Zoutestraat. De toegangspoort aan deze zij-
de is een rijksmonument. De oudste graven bevinden zich direct links en 
rechts van deze oude toegangspoort. Hier zijn ook de meeste praalgraven 
te vinden. Een gedeelte hiervan heeft de status van Rijksmonument. Veel 
van deze monumenten zijn in de loop der tijd helaas in verval geraakt.

De rondleiding wordt georganiseerd in het kader van de nationale Week 
van de Begraafplaats. 
Op zaterdag 22 juli 2017 wordt nog een extra rondleiding georganiseerd. 
Die begint om 14.00 uur. 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer  M. Buise op mbuise@
zeelandnet.nl.


