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INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Hengstdijk:
-  het plaatsen van een sporttoestel op de locatie Plevierstraat 23 (aanvraag 

ontvangen d.d. 25 april 2017);

Hulst:
-  het bouwen van een woning op de locatie Zoutestraat 152 (aanvraag ontvan-

gen d.d. 24 april 2017);

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

nummerd, kadastraal bekend sectie H, nummer 3490 (aanvraag ontvangen d.d. 
21 april 2017);

Ossenisse:
-  het bouwen van een woning met garage op de locatie Weststraat ongenum-

merd, kadastraal bekend sectie W, nummer 601 (aanvraag ontvangen d.d. 27 
april 2017);

Sint Jansteen:
-  het wijzigen van de kozijnen op de locatie Wilhelminastraat 11 (aanvraag 

ontvangen d.d. 26 april 2017);

Terhole:
-  het plaatsen van een vervangend tuinhuis op de locatie Pastoor Boumanstraat 

16 (aanvraag ontvangen d.d. 23 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.

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAAG 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:

Kapellebrug:
-  het bouwen van een bijbehorend bouwwerk op de locatie Gentsevaart 4A 

(besluit verzonden d.d. 25 april 2017).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 
6 juni 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 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:

Hulst:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Nieuweweg 

16 (melding geaccepteerd d.d. 24 april 2017);

Sint Jansteen:
-  het slopen en verwijderen van asbest op schuur op de locatie Wilhelminastraat 

26 (melding geaccepteerd d.d. 24 april 2017);

Walsoorden: 
-  het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie Kalverdijk 6 

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

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING ZEEDIJK ONG. TE OSSENISSE

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij het voornemen 
hebben met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3˚ van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het 
bouwen van een radartoren op een perceel gelegen aan de Zeedijk ong. te Os-
senisse. Kadastraal bekend HTN01, sectie L, nummer 832.
Het ontwerp projectbesluit, met alle daarbij behorende stukken, kunnen na 
afspraak door een ieder worden ingezien vanaf 4 mei tot en met 14 juni 2017 
bij de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst.

Tegen het ontwerp projectbesluit kan een ieder van 4 mei tot en met 14 juni 
2017 zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze naar voren brengen bij 
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Een 
mondelinge zienswijze kan kenbaar gemaakt worden bij de afdeling Wonen & 
Werken. U wordt verzocht hiervoor op voorhand een afspraak te maken met 
mevr. A. van Zadelhoff, op tel. 14 0114.
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IE
S VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN ABSDAALSEWEG TE HULST 

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 
3.6 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang  met afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht, bekend dat bij besluit van 10 april 2017 zij het 
wijzigingsplan Absdaalseweg 44 Hulst ongewijzigd hebben vastgesteld.
In de periode van 4 mei tot en met 14 juni 2017 ligt het ongewijzigd vastgestelde 
plan voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan Grote Markt 
24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruim-
telijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0677.wphulabsdaalsew44-001V. Het plan betreft 
het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijven’ naar de bestemming ‘Wonen’, ten 
behoeve van het realiseren van maximaal 4 grondgebonden woningen.

Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan, 
kan er gedurende de termijn van 5 mei tot en met 15 juni 2017 alleen beroep 
worden ingesteld door belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen. Het beroep dient 
te worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het wijzigings-
plan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van 
beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep wordt ingesteld, 
kan tevens worden verzocht om een voorlopige voorziening. Indien binnen de 
beroepstermijn naast het beroepschrift een dergelijk verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op het 
verzoek is beslist.

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

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND

Melding Activiteitenbesluit
In het kader van het Activiteitenbesluit zijn de volgende meldingen ontvangen

Locatie  : Vogelweg 2 te Hengstdijk
Voor   : het uitbreiden van een bestaande loods
Datum indiening : 20 maart 2017
Zaaknr.  : M-ACT170186

Locatie  : Van der Maelstedeweg 104 te Hulst
Voor   : het hebben van een dieselolietank
Datum indiening : 22 maart 2017
Zaaknr.  : M-ACT170195

Locatie  : Opperstraat te Clinge
Voor   : het tijdelijk opslaan van vaste meststoffen
Datum indiening : 30 maart 2017
Zaaknr.  : M-ACT170216

Locatie  : Tolweg 109 te Hulst
Voor   :  de uitbreiding met een bowlinghal, aangrenzend aan de 

feestzaal
Datum indiening : 7 april 2017
Zaaknr.  : M-ACT170244

De meldingen liggen tot en met 31 mei 2017 ter inzage in de gemeentewinkel, 
gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. U dient hiervoor een afspraak te maken.  
Voor nadere informatie met betrekking tot de meldingen Activiteitenbesluit kunt 
u terecht bij de RUD Zeeland, op tel. 0115-745100.

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, 3 mei 2017

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

IN
FO GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN

In verband met Bevrijdingsdag zijn op vrijdag 5 mei 2017 alle ge-
meentelijke diensten de gehele dag gesloten. Op zaterdag 6 mei 

2017 is de gemeentewinkel ook gesloten.

INZAMELING OUD PAPIER

In mei 2017 wordt het oud papier & karton in de gemeente Hulst opge-
haald op de volgende dagen:

Maandag 8 mei: Kloosterzande en Walsoorden
Dinsdag 9 mei: Tivoli, Dullaert en Vogelbuurt
Woensdag 10 mei:  Groote Kreek, Nieuw Hulst, Liniestraat en Moer-

schansstraat
Donderdag 11 mei:  Binnenstad Hulst, Absdaalseweg, Steensedijk, 

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

Vrijdag 12 mei:  Nieuw Namen, Zandberg, Graauw, Paal, Hengstdijk 
en Kuitaart

Maandag 15 mei:  Buitengebied met uitzondering van het buitenge-
bied ten noorden van de N290 en ten westen van 
de N689

Dinsdag 16 mei:  Vogelwaarde, Ossenisse, Buitengebied ten noorden 
van N290 en ten westen van N689

Woensdag 17 mei: Clinge en Kapellebrug
Donderdag 18 mei: Sint Jansteen
Vrijdag 19 mei:  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.

LINTJESREGEN 2017

Namens Zijne Majesteit de Koning reikte burgemeester Mulder op woens-
dag 26 april 2017 – tijdens nationale Lintjesregen - vijf koninklijke onder-
scheidingen uit in de gemeente Hulst:

- Dhr. Jo de Poorter te Vogelwaarde
- Mevr. Tilly van der Veeken - Lambert  te Vogelwaarde
- Mevr. Lia de Maat - Neve te Kloosterzande
- Dhr. Jan Knibbeler te Hulst
- Dhr. Frank Heirman te Sint Jansteen

Kent u ook iemand die zich in bijzondere mate vrijwillig inzet voor de 
samenleving, neem dan contact op met de stafafdeling Bestuursonder-
steuning, bereikbaar via tel. 14 0114.
In grote lijnen geven zij aan of de verdiensten inderdaad bijzonder ge-
noeg zijn voor een Koninklijke Onderscheiding. Ook krijgt u uitleg hoe een 
en ander in zijn werk gaat.

NIEUWE RIJRICHTING 
FRANS VAN WAESBERGHESTRAAT 

Deze week worden de werken in de Frans van Waesberghestraat afge-
rond. Dan kan de Frans van Waesberghestraat weer worden opengesteld 
voor het verkeer. 

Zodra de straat kan worden heropend, geldt de nieuwe rijrichting in de 
Frans van Waesberghestraat. Er wordt tweerichtingsverkeer ingesteld in 
het gedeelte van de straat gelegen tussen de Gentsestraat en Houten-
kwartier. Dit geldt niet voor vrachtverkeer. Vrachtverkeer 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. 
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IN
FO ASFALTEREN HULST NOORD

In de Koolstraat en Zoutestraat en omgeving is in de periode van juni 
2016 tot maart 2017 gewerkt aan de riolering, de herinrichting en 

de aanleg van een rotonde. Op 17 maart 2017 kon de Graauwse Poort 
weer worden open gesteld voor het verkeer. Daarmee was het werk 
voorlopig afgerond.

Er moet ter plaatse nog wel asfalteringswerk worden uitgevoerd. Het gaat 
om de bovenste laag asfalt. Die kon in het najaar/winter door de weers-
omstandigheden niet worden aangebracht. Met deze laag asfalt zijn hoge 
kosten gemoeid en het is delicaat werk. Daarom werden geen risico’s 
genomen. De bovenste laag asfalt wordt om die reden dit voorjaar aan-
gebracht. 
 
Het gaat om asfaltering van:
-  het traject Koolstraat (ter hoogte van Liniedijk) – rotonde Zoutestraat – 

Glacisweg.
-  het gedeelte van de Zoutestraat gelegen tussen de rotonde en het Rey-

naertcollege.

Wegafsluiting
De asfalteringswerkzaamheden staan gepland op woensdag 10 mei en 
donderdag 11 mei 2017. In verband met de voorbereidende en afronden-
de werkzaamheden zijn de weggedeelten afgesloten voor alle verkeer 
vanaf maandag 8 mei tot en met vrijdag 12 mei 2017. Enkel voetgangers 
kunnen ter plaatse passeren. Fietsers moeten afstappen. 

Op woensdag 10 mei en donderdag 11 mei 2017 – de dagen waarop 
de asfaltering plaatsvindt - wordt iedereen gevraagd extra alert te zijn. 
Op die dagen is het onder geen enkel beding toegestaan de rijbaan te 
betreden. Die dagen wordt de rijbaan eerst voorzien van een kleeflaag. 
Deze moet eerst een aantal uren hechten. Daarna wordt de asfaltlaag 
aangebracht. 

Op donderdag 4 mei 2017 wordt definitief besloten of de werkzaamhe-
den in de periode kunnen doorgaan. Mocht er sprake zijn van langdurige 
en veelvuldige regen, dan moet het werk worden uitgesteld. 

Verkeershinder
De afsluiting van het traject Koolstraat – Glacisweg (inclusief rotonde Zou-
testraat) én het gedeelte van de Zoutestraat gelegen tussen de rotonde 
en het Reynaertcollege, brengt de nodige verkeershinder met zich mee. 
Bij de besluitvorming over de afsluiting van wegen staat de verkeersvei-
ligheid voorop.
Tijdens de wegafsluitingen wordt het verkeer ter plaatse omgeleid. De 
binnenstad is in die week enkel voor voetgangers via de Graauwse Poort 
bereikbaar. Fietsers moeten afstappen. 

Bushalten
Tijdens de werkzaamheden is er ter plaatse geen busvervoer mogelijk. De 
bushalten aan de Koolstraat en de Van der Maelstedeweg te Hulst komen 
tijdens de wegafsluitingen te vervallen. Alle andere halten worden door 
busmaatschappijen Connexxion en De Lijn aangedaan. Er is geen sprake 
van tijdelijke bushalten. 

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 Bevrijdingsdag
In verband met Bevrijdingsdag zijn de gemeentelijke diensten gesloten 
op vrijdag 5 mei 2017. De gemeentewinkel is eveneens gesloten op 
zaterdag 6 mei 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 

GRATIS PARKEREN OP 6 MEI

In 2017 mag elke eerste zaterdag van de maand gratis worden gepar-
keerd in de Hulster binnenstad. Aanstaande zaterdag 6 mei 2017 moet er 
dus niet worden betaald. 

De zaterdagen waarop niet moet worden betaald zijn: 6 mei, 3 juni, 1 juli, 
5 augustus, 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. 

ZWEMBAD WEER OPEN 

Zwembad De Honte te Kloosterzande gaat weer open. Op zaterdag 6 mei 
is het zo ver. Het zwemseizoen loopt tot en met vrijdag 1 september 
2017.

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 19.00 uur. 
Zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur.

Toegangstarieven
Kinderen tot en met 4 jaar gratis

Dagkaart volwassene: 3 euro 
Dagkaart kind (5 t/m 14 jaar): 2,50 euro
Dagkaart 65+: 2,50 euro

Tienbadenkaart volwassene: 25 euro
Tienbadenkaart kind (5 t/m 14 jaar): 20 euro
Tienbadenkaart Pas 65+: 20 euro

Abonnement volwassene: 44 euro 
Abonnement kind (5 t/m 14 jaar): 32 euro
Abonnement Pas 65+: 32 euro
Abonnement gezin: 99 euro

REALISATIE NIEUWBOUW OP 
LOCATIE ‘S-GRAVENHOFGEBOUW 
Op woensdag 26 april 2017 ondertekenden de gemeente Hulst en Hert-
sens Beheer BV uit Kruibeke (B) een overeenkomst over de realisatie van 
een appartementsgebouw op de locatie van het huidige ‘s-Gravenhofge-
bouw te Hulst. 
In 2014 werd reeds eerder een overeenkomst ondertekend met project-
ontwikkelaar RIJO BV uit Ossendrecht voor de bouw van een appartemen-
tencomplex op deze locatie. Daarvoor werd in 2015 de omgevingsvergun-
ning verleend. Omdat de ontwikkelaar niet voldoende appartementen 
verkocht, besloot deze in 2016 af te zien van uitvoering van het project.
Met Hertsens Beheer BV is een nieuwe partij ten tonele verschenen die 
het project vlot trekt en gaat uitvoeren. Hertsens gaat het gebouw, waar-
voor in 2015 een omgevingsvergunning is verleend, realiseren. De omge-
vingsvergunning gaat over op deze ontwikkelaar. Deze vergunning omvat 
de bouw van een appartementencomplex met daarin twaalf apparte-
menten. Op de begane grond is ruimte voor commerciële functies voor-
zien. Daarnaast worden ter plaatse twee stadswoningen gerealiseerd. 
Het huidige gebouw en de grond zijn momenteel eigendom van de ge-
meente Hulst. De gemeente gaat het gebouw slopen. De intentie is om 
de sloop deze zomer uit te voeren. Na de sloop van het gebouw wordt 
de grond verkocht aan Hertsens, waarna onder archeologisch toezicht 
de fundering en de kelders worden verwijderd. Daarna zal Hertsens de 
nieuwbouw realiseren. 

START DEZE ZOMER JE EIGEN BEDRIJF OP

Dit jaar start alweer de derde editie van het project ZomerOndernemer 
Zeeland. Gedurende zes weken kunnen jongeren in de leeftijd van 15 tot 
22 jaar van start met een eigen bedrijfje. Ze  worden daarbij gecoacht, 
verzekerd en voorzien van een startkapitaaltje. 
Het project start op maandag 17 juli 2017. Het is bedoeld voor jongeren 
die in Zeeland wonen en/of een opleiding volgen. Jongeren die altijd al 
hebben willen ondernemen, al zijn begonnen met ondernemen of enkel 
nieuwsgierig zijn naar het ondernemerschap, kunnen ook meedoen. De 
enige voorwaarde voor deelname is dat je een idee hebt voor een on-
derneming. 
Deelnemers worden gecoacht en krijgen een startkapitaal van ongeveer 
150 euro om op weg te komen. Het project zorgt er voor dat jongeren vrij-
blijvend kennis kunnen maken met het ondernemerschap. Deelnemers 
bepalen zelf of ze na het project verder willen gaan met het bedrijf.
Meer informatie en aanmelden: www.zomerondernemer.nl 

BEREIKBAARHEID BUITEN KANTOORUREN

Voor spoedeisende situaties is de gemeente Hulst ook buiten kantooruren 
telefonisch bereikbaar. Dit zogenaamde piketnummer is bedoeld voor si-
tuaties waar sprake is van direct gevaar of kans op (gevolg)schade op 
straat of op andere openbare ruimten. Ook kan op het nummer contact 
worden opgenomen bij overlast ten gevolge van storingen in de riolerin-
gen. De medewerkers van Gemeentewerken ondernemen in deze situ-
aties direct actie om het gevaar dan wel de overlast te weg te nemen.

Het telefoonnummer is niet bedoeld voor situaties die geen direct ge-
vaar/hinder opleveren. Daarvoor kan de eerstvolgende werkdag via het 
algemene telefoonnummer (tel. 14 0114) contact worden opgenomen. 
Dit kan op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Meldingen over de openbare ruimte kunnen ook via de BuitenBeter app 
worden gedaan of worden gemeld via kcc@gemeentehulst.nl 
Voor vragen over afvalinzameling is er de servicelijn van de Zeeuwse Rei-
nigingsdienst, tel. 0900-4433333 (tijdens kantooruren).

Wanneer u de medewerkers van Gemeentewerken op het piketnummer 
belt om te vragen wanneer u uw rijbewijs kunt ophalen, om advies over 
een evenementenvergunning, of om te melden dat uw rolemmer niet is 
geleegd, wordt u door hen verwezen naar de bovenstaande contactmo-
gelijkheden. 

Voor spoedeisende situaties - zoals bovenstaand bedoeld – kunt u buiten 
kantooruren terecht op tel. 0114-389289.


