
week 3 - woensdag 18 januari 2017

www.gemeentehulst.nl

INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Graauw:
-  het bouwen van een woning op de locatie Begoniastraat ongenummerd, 

kadastraal bekend sectie H, nummer 775 (aanvraag ontvangen d.d. 9 
januari 2017);

Hulst:
-  het bouwen van een winkelpand met vier commerciële ruimten op de locatie 

Absdaalseweg ongenummerd (naast nummer 70), kadastraal bekend sectie N, 
nummer 924, 1045, 1046 en 1047 (aanvraag ontvangen d.d. 12 januari 2017);

-  het aanpassen van een kozijn op de locatie Zoetevaart 10 (aanvraag ontvangen 
d.d. 9 januari 2017);

-  het bouwen van een loods op de locatie Wolfstraat ongenummerd, kadastraal 
bekend sectie N, nummer 1052 (aanvraag ontvangen d.d. 19 december 2016);

Kloosterzande:
-  het uitbreiden van de woning op de locatie Groenendijk 105 (aanvraag ontvan-

gen d.d. 24 november 2016);

Ossenisse:
-  het bouwen van een radartoren op de locatie Zeedijk ongenummerd, kadas-

traal bekend sectie L, nummer 832 (aanvraag ontvangen d.d. 10 januari 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:

Clinge:
-  het plaatsen van een dakkapel op de locatie Kennedylaan 33 (besluit verzon-

den d.d. 12 januari 2017);

Clinge en Hulst:
-  het kappen van bomen aan de Malpertuuslaan nabij nr 6 te Clinge en aan de 

Stanleystraat, nabij nr 95 te Hulst (besluit verzonden d.d. 10 januari 2017);

Kloosterzande:
-  het bouwen van een woning op de locatie Groenendijk 161 (besluit verzonden 

d.d. 10 januari 2017);

Vogelwaarde:
-  het plaatsen van nieuwe sportveldverlichting op de locatie Bossestraat 46 

(besluit verzonden d.d. 12 januari 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.

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:

Hulst:
-  het plaatsen van een overkapping op de locatie Brahmsstraat 20 (besluit 

verzonden d.d. 9 januari 2016). (reden: vergunningsvrij);

Kloosterzande:
-  het uitbreiden van de woning op de locatie Groenendijk 105 (besluit verzonden 

d.d. 13 januari 2016). (reden: vergunningsvrij).

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 
voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

SLOOPMELDING

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat de volgende sloop-
melding is ontvangen en geaccepteerd, voor:

PU
BL

IC
AT

IE
S Hulst:

-  het verwijderen van een asbesthoudende schoorsteen op de locatie Zoutestraat 
32 (melding geaccepteerd d.d. 12 januari 2017).

ZAKELIJKE BESCHRIJVING ANTERIEURE OVEREENKOMST GRONDEXPLOITATIE WIL-
HELMINASTRAAT TE SINT JANSTEEN

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat er op 16 december 
2016 een anterieure overeenkomst gesloten is met de heer E.J.M. de Kind voor 
het realiseren van één vrijstaande woning met bijgebouwen op het perceel 
Wilhelminastraat 53a te Sint Jansteen, kadastraal bekend als HULOO, sectie S, nr. 
1405.
In de overeenkomst is o.a. het volgende geregeld:
-  Initiatiefnemer maakt het plangebied voor eigen rekening en risico bouw- en 

woonrijp ten behoeve van het realiseren van één vrijstaande woning met 
bijgebouwen op het aangegeven terrein;

-  De gemeente spant zich in om het bestemmingsplan Wilhelminastraat 53a te 
Sint Jansteen in werking te laten treden;

-  Initiatiefnemer betaalt aan de gemeente een bijdrage waarmee het kostenver-
haal voor het plangebied verzekerd is;

- Eventuele planschade komt voor rekening van initiatiefnemer.

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de 
inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend.

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, 18 januari 2017

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

Op zondag 12 februari 2017 vindt de Vestingcross plaats in Hulst. Deze 
internationale veldrit belooft een mooi sportfeest te worden. Een eve-
nement van deze omvang brengt uiteraard ook enige overlast met zich 
mee. Er is op 12 februari 2017 sprake van diverse verkeersmaatregelen:

Evenemententerrein
Het parcours van de Vestingcross loopt over de Tivoliweg, Glacisweg/
Ravelijn, Dubbele Poort, Molenbolwerk en Keldermanspoort. Deze om-
geving wordt op 12 februari 2017 afgesloten als evenemententerrein. Dit 
terrein kan enkel worden betreden op vertoon van een toegangskaart. 

Wegafsluitingen
Het is nodig om ook een aantal andere straten af te sluiten voor het 
verkeer. Deze straten/straatgedeelten zijn op zondag 12 februari 2017 
afgesloten vanaf 6.00 uur tot 20.00 uur. 
Afgesloten zijn:
- Tivoliweg, gedeelte tussen Lyceumstraat en de Dubbele Poort
- Glacisweg
- Hulster Nieuwlandweg, gedeelte tussen Tivoliweg en Bollewerck.
- Wilhelminalaan, gedeelte tussen Glacisweg en Liduinapark.
- Zandstraat, gedeelte tussen Glacisweg en Willem Alexanderstraat.
- Dubbele Poort.
- Minderbroedersstraat, gedeelte tussen Overdamstraat en Kloostergang.
- Overdamstraat. 

Binnenstad beperkt bereikbaar
Op zondag 12 februari 2017 is - door de diverse wegafsluitingen - de 
verkeerscirculatie in de binnenstad beperkt. Er worden die dag op veel 
plaatsen in Hulst verkeersregelaars ingezet. Zo ook op het kruispunt Sta-
tionsweg / Van der Maelstedeweg. Bezoekers worden daar zoveel als 
mogelijk aangezet om buiten de stad te parkeren. 
De Frans van Waesberghestraat is op zondag 12 februari 2017 toeganke-
lijk voor het verkeer. Wel wordt de rijrichting in deze straat die dag deels 
omgedraaid.
 
Graauwse én Dubbele Poort afgesloten
In verband met de werkzaamheden in de Zoutestraat is de Graauwse 
Poort op 12 februari 2017 nog afgesloten voor het verkeer. Omdat de 
Dubbele Poort die dag ook moet worden afgesloten, kan het verkeer 
enkel en alleen via de Stationsweg de binnenstad in- en uitrijden. Het 
verkeer wordt daar door verkeersregelaars begeleid.

Het gedeelte van de Tivoliweg gelegen tussen de Glacisweg en de Dub-
bele Poort wordt ook op zaterdag 11 februari 2017 vanaf 7.00 uur voor de 
helft afgesloten. Verkeer kan enkel nog de stad inrijden via de Dubbele 
Poort en daar niet meer de stad verlaten. Net als op zondag 12 februari 
2017 kan ook op deze dag het verkeer de binnenstad enkel verlaten via 
de Stationsweg. 

Parkeerverbod
Op zondag 12 februari 2017 geldt vanaf 6.00 uur tot 20.00 uur een par-
keerverbod in de volgende straten: 
- Tivoliweg, gedeelte tussen de Glacisweg en de Dubbele Poort. 
- Glacisweg.
- Zandstraat, gedeelte tussen de Glacisweg en Willem Alexanderstraat.
- Dubbele Poort.
- Grote Markt. 
- ’s-Gravenhofplein. 

In het gedeelte van de Tivoliweg gelegen tussen de Glacisweg en de 
Dubbele Poort geldt op zaterdag 11 februari 2017 vanaf 7.00 uur al een 
parkeerverbod.

Bezoekers van de Vestingcross worden op de invalswegen verwezen naar 
parkeerterreinen (o.a. bij Interjute en het voormalige Neckermann ter-
rein). Vanaf daar worden zij met shuttlebussen naar de Koolstraat te Hulst 
gebracht. 

Voor de deelnemers aan de Vestingcross worden parkeerlocaties gereser-
veerd. De parking voor de jeugdrenners en hun entourage is aan de Gla-
cisweg. Het ’s-Gravenhofplein is bedoeld voor de eliterenners. De Grote 
Markt is voorzien voor de overige pers en de organisatie. 

Informatie
Nadere informatie over de Vestingcross kunt u vinden op www.vesting-
cross.nl. Voor overige vragen kan contact worden opgenomen met het 
team Communicatie, bereikbaar via tel. 14 0114.

GEMEENTEGIDS 2017

De gemeentegids 2017 is beschikbaar. De gemeentegids wordt niet 
langer huis-aan-huis verspreid. Geïnteresseerden kunnen de gids 

ophalen in de gemeentewinkel, aan de Grote Markt 24 te Hulst. Ook kunt 
u voor een gemeentegids terecht  in de diverse dorps- en gemeenschaps-
huizen en in de bibliotheek te Hulst. Daar zijn ook gemeentegidsen voor-
handen. Ook in de verzorgingshuizen zijn gidsen beschikbaar.
Mocht u een gemeentegids toegestuurd willen krijgen, dan kun u dit 
doorgeven aan de uitgever van de gemeentegids FMR Producties op tel. 
0223-661425. Zij zorgen er dan voor dat u de gids thuis gestuurd krijgt. 

Naast de papieren gemeentegids is er ook een E-gids ter vervanging van 
de Digi-gids. De E-gids is meer interactief dan de Digi-gids; biedt ruimere 
mogelijkheden. De E-gids is – net als de Digi-gids te vinden op de ge-
meentelijke website.

Voor vragen over de inhoud van de gemeentegids kunt u contact opne-
men met de gemeente Hulst via communicatie@gemeentehulst.nl of tel. 
14 0114. Heeft u vragen over advertentieruimte in de gemeentegids kunt 
u contact opnemen met FMR Producties op tel. 0223-661425.

De enige echte gemeentegids
De gemeentegids van Hulst wordt uitgegeven door FMR Producties uit 
Den Helder. Mocht u als ondernemer benaderd worden door een ander 
bedrijf, dan weet u dat er geen sprake is van een samenwerking met de 
gemeente Hulst en dat het bedrijf de gids op eigen initiatief uitgeeft. 
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ACTIVITEITEN GEMEENTE HULST

19 januari ’17 Zangers van Toen – Antonius Kloosterzande
19+20+
23+24+25 januari ’17 KBO biljarten – De Warande Sint Jansteen
20 januari ’17 KBO bingo – Binnendéur Kloosterzande
20 januari ’17 Koersbal – Antonius Kloosterzande
20 januari ’17 Hulst by lightrun – Binnenstad Hulst
20 januari ’17 Bingo – Antonius Kloosterzande
20 januari ’17 Kaarten en wandelen KBO – Malpertuus Clinge
21 januari ’17  Kaarten – Hof ter Nesse Ossenisse
21 januari ’17 Internetcafé – Malpertuus Clinge
22 januari ’17 Uit op zondagmiddag – Binnendéur Kloosterzande
22 januari ’17  Nieuwjaarsborrel inwoners Ossenisse en Zeedorp 

– Hof ter Nesse Ossenisse
23 januari ’17 Koersbal KBO – Malpertuus Clinge
23 januari ’17 KBO internetcafé – De Warande Sint Jansteen
23+25 januari ’17 KBO biljartles – De Warande Sint Jansteen
24 januari ’17  Film achter de wolken rouwzorg regio 0114 -  De 

Blaauwe Hoeve Hulst
24 januari ’17  KBO sjoelen en jeu de boules/koersbal – De Wa-

rande Sint Jansteen
24 januari ’17  Sjoelen/kaarten/creaclub – Antonius Klooster-

zande
25 januari ’17  Gymles voor senioren – Dorpshuis Terhole en 

dorpscentrum Vogelwaarde
25 januari ’17 Cursus Spaans – De Warande Sint Jansteen
25 januari ’17 Koersbal – Malpertuus Clinge
25 januari ’17 KBO schieting – De Warande Sint Jansteen
25 januari ’17 Sjoelen KBO – Malpertuus Clinge

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

www.gemeentehulst.nl
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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.

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 Tijs de Puysseleijr. Eindredactie: Micaëla Boone
Tel. 0114-389135 communicatie@gemeentehulst.nl 

LEERLINGEN REYNAERTCOLLEGE IN ACTIE VOOR 
LEEFBAARHEID

Dit schooljaar doen de leerlingen van het Reynaertcollege te Hulst voor 
de eerste keer mee aan het project “Leefbaarheid Zeeuws-Vlaanderen”. 
Het project bestaat al een aantal jaar. VWO-5 leerlingen van Zeeuws-
Vlaamse scholen voor voortgezet onderwijs gaan aan de slag met vraag-
stukken op het gebied van demografische ontwikkelingen. Ze leren over 
bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening en werken aan een advies 
hierover. Het project Leefbaarheid Zeeuws-Vlaanderen werd de de voor-
gaande jaren reeds in de gemeenten Terneuzen en Sluis georganiseerd. 
Nu doet ook Hulst mee. 

Vanaf 2 februari 2017 starten 36 VWO-5 leerlingen van het Reynaertcol-
lege Hulst met het project. Zij gaan een onderzoek uitvoeren naar de 
leefbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen. Daarbij houden de leerlingen  inter-
views over diverse onderwerpen met onder andere de burgemeester en 
de wethouders van Hulst. Op basis van deze gesprekken en eigen be-
vindingen gaan zij vervolgens een beeld schetsen over werken, wonen, 
uitgaan, milieu, onderwijs etc. Bedoeling is om de resultaten in april 2017 
te presenteren. 
Van de deelnemende scholen wordt daarna een winnaar worden geko-
zen. Belangrijk daarbij is de wijze waarop ze een en ander presenteren 
en wie de meest bruikbare elementen voor de streek naar voren brengt.

GLADHEIDBESTRIJDING 

De gladheidbestrijding wordt ook dit winterseizoen op de gebruikelijke 
wijze uitgevoerd. Dit houdt in dat er wordt gewerkt met een zogenaamde 
A-route en B-route.

Bij gladheid wordt eerst de A-route gereden. Doordat ook de wegen en 
fietspaden buiten de bebouwde kom gelijktijdig door de andere overhe-
den worden behandeld, ontstaat er vrij snel een sluitend netwerk van 
begaanbare wegen. 
De B-route wordt slechts gereden als in de woonstraten de gladheidpro-
blemen een langdurig karakter krijgen (aangereden sneeuw). De grote 
parkeerterreinen worden in de A-route opgenomen. 

Er zijn 2 verschillende vormen van gladheidbestrijding te weten: preven-
tief strooien (het zogenaamde nat strooien) en curatief strooien (met 
droog zout). De gemeente Hulst strooit curatief. Dit werkt alleen als er 
een voertuig over heen rijdt. Daarom vinden de strooiacties net voor de 
ochtenddrukte plaats. In de gemeente zijn 2 zogenaamde meetpunten. Er 
wordt slechts uitgerukt als één van deze meetpunten onder een bepaalde 
waarde komt, waarbij de kans op gladheid aanwezig is. 

Wie veegt het trottoir?
Iedereen wordt opgeroepen de sneeuw of het ijs van het voetpad voor of 
langs uw gebouw of tuin te ruimen. U kunt de sneeuw of het ijs naar de 
uiterste rand van het voetpad schuiven. Daarbij moet u wel rekening hou-
den dat brand- en rioolputten voldoende vrij blijven, zodat dooiwater zijn 
weg naar het riool kan vinden. De gemeente draagt zoveel als mogelijk 
zorg voor het verwijderen van sneeuw en ijs nabij gemeenschapshuizen, 
verzorgingshuizen en dergelijke. Daarvoor is een kleine ruimmachine be-
schikbaar. 

EXTRA DRUKTE IN GEMEENTEWINKEL 

Deze maand is het naar verwachting extra druk in de gemeentewinkel. 
Geadviseerd wordt om in deze periode een afspraak te maken. Bij de vrije 
inloop bestaat de kans dat de wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.

Er verlopen deze maand veel paspoorten en identiteitsbewijzen. In 2012 
kwam de bijschrijving van kinderen in paspoorten te vervallen. Er werden 
toen veel nieuwe paspoorten en identiteitsbewijzen aangevraagd. Ook 
omdat een en ander toen samenliep met een verhoging van de kosten 
van een paspoort. Deze moeten nu worden vernieuwd. 

U wordt vanwege de te verwachte extra drukte geadviseerd om – als u 
deze maand in de gemeentewinkel moet zijn – een afspraak te maken.  
Op die manier voorkomt u dat u onnodig lang moet wachten. Uiteraard 
zijn er extra balies geopend, maar dit sluit niet uit dat u bij vrije inloop 
niet langer dan gebruikelijk moet wachten. 

Een afspraak kunt u maken via www.gemeentehulst.nl . Op de homepage 
vindt u een directe link naar de afsprakenmodule. Ook kunt u telefonisch 
een afspraak maken via tel. 14 0114. 

WERKEN ZOUTESTRAAT HERVAT
Na de kerstperiode is het werk in de 
Zoutestraat te Hulst weer hervat. Mo-
menteel wordt nog op twee gedeel-
ten in de Zoutestraat te Hulst gewerkt.

Zoutestraat – tussen rotonde en 
Reynaertcollege
Het gedeelte van de Zoutestraat, ge-
legen tussen de rotonde en het Rey-
naertcollege, is inmiddels geasfalteerd. Hiervan wordt de bovenste laag 
asfalt - net als op het tracé Koolstraat - rotonde - Glacisweg - pas in het 
voorjaar 2017 aangebracht. Momenteel wordt er ter plaatste volop ge-
werkt aan trottoirs en parkeervakken.
Het streven is om de Zoutestraat tussen de rotonde en het Reynaertcol-
lege eind januari / begin februari 2017 weer open te kunnen stellen voor 
het doorgaande verkeer.

Zoutestraat – tussen rotonde en Graauwse Poort
In het gedeelte van de Zoutestraat, gelegen tussen de rotonde en de 
Graauwse Poort, wordt op het moment gewerkt aan de riolering. Na 
afronding van deze rioolwerken wordt dit gedeelte van de Zoutestraat 
ook volledig heringericht. Hier wordt gebruik gemaakt van klinkers. Het 
streven is om deze klus eind februari 2017 / begin maart af te ronden.
De Graauwse Poort is tot en met begin maart 2017 afgesloten. De binnen-
stad is tot die tijd enkel voor voetgangers via de Graauwse Poort bereik-
baar. Fietsers moeten afstappen. Op momenten dat wordt gewerkt aan 
de huisaansluitingen van het riool is het noodzakelijk om de straat ook 
voor voetgangers en fietsers af te sluiten. Dit gaat steeds om enkele uren.

REALISATIE VOEDSELBOS OP GRAAUW 

Op dinsdag 10 januari 2017 ondertekenden het biologische akkerbouw-
bedrijf De Zeeuwse Akker uit Graauw en de gemeente Hulst een overeen-
komst over de uitbreiding van het bedrijf. De Zeeuwse Akker gaat aan de 
Dwarsstraat 9 te Graauw een voedselbos met eco-toeristische activiteiten 
ontwikkelen.

In een voedselbos staan verschillende soorten vaste planten die onder 
meer vruchten, noten, of andere planten leveren. In het bos worden 
ook dieren gehouden, zoals kippen, schapen, kalkoenen en runderen. 
Een voedselbos zorgt voor een betere biodiversiteit. In het voedselbos 
worden enkele kampeermogelijkheden gecreëerd. De bestaande schuur 
wordt verbouwd tot een ruimte voor kookworkshops en andere arrange-
menten.

In de overeenkomst leggen De Zeeuwse Akker en de gemeente Hulst de 
onderlinge afspraken vast over de ontwikkelingen op het perceel aan de 
Dwarsstraat 9 te Graauw. Namens de gemeente Hulst ondertekende Bur-
gemeester Jan-Frans Mulder de overeenkomst. Eigenaren Emiel en Sonja 
van de Vijver deden dat namen De Zeeuwse Akker. 

Om de recreatieve activiteiten mogelijk te maken, is een wijziging van 
het bestemmingsplan nodig. Het college van burgemeester en wethou-
ders ziet de ontwikkelingen van De Zeeuwse Akker als een mooie aanvul-
ling op het toeristisch en recreatieve aanbod binnen de gemeente. Het 
college is daarom bereid medewerking te verlenen aan de benodigde 
wijzigingen van het bestemmingsplan.

De Zeeuwse Akker streeft er naar om in de loop van 2017 te starten met 
de nieuwe activiteiten.


