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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 bouwen van een vervangende woning op de locatie Polderweg 

ongenummerd, kadastraal bekend sectie P, nummer 308 en 309 (aanvraag 
ontvangen d.d. 13 september 2017);

Hulst:
-  het bouwen van een loods op de locatie Liniedijk 2 (aanvraag ontvangen d.d. 

11 september 2017);
-  het maken van een dakterras en het aanpassen van de gevels op de locatie 

Gentsestraat 38 a, b, c en d (aanvraag ontvangen d.d. 13 september 2017);
-  het aanleggen van een uitrit aan de achterzijde van Steenstraat 14 (aanvraag 

ontvangen d.d. 14 september 2017);

Kloosterzande:
-  het starten van een pedicurepraktijk op de locatie Beatrixstraat 39 (aanvraag 

ontvangen d.d. 13 september 2017);
-  het uitbreiden van een loods op de locatie President Rooseveltstraat 7 (aan-

vraag ontvangen d.d. 14 september 2017);

Nieuw Namen:
-  het uitbreiden en aanpassen van de woning op de locatie Koninginnestraat 3 

(aanvraag ontvangen d.d. 13 september 2017);

Sint Jansteen:
-  het vervangen van de kozijnen op de locatie Oude Galgenstraat 14 (aanvraag 

ontvangen d.d. 11 september 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 verjongen van laanbomen op de locatie Klein Cambrondijk ongenummerd, 

kadastraal bekend onder M 96, 114, 116, 117, 718, 719, 720 en 721 (besluit 
verzonden d.d. 18 september 2017);

Kloosterzande:
-  het plaatsen van een bovenloopkraan op de locatie Hulsterweg 44a (besluit 

verzonden d.d. 8 september 2017);

Kapellebrug:
-  het graven van een waterpartij op de locatie Sint Janstraat 6 (besluit verzonden 

d.d. 12 september 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.

SLOOPMELDINGEN

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

Graauw:
-  het verwijderen van asbesthoudende platen op de locatie Jacintaplein 4, 6 en 

12 (melding geaccepteerd d.d. 15 september 2017);
-  het afvoeren van asbesthoudende plaatmateriaal op de locatie Oude 

Graauwsedijk 15 (melding geaccepteerd d.d. 14 september 2017);

Hulst:
-  het verwijderen van asbesthoudende platen op de locatie Stellestraat 4 (mel-

ding geaccepteerd d.d. 12 september 2017).

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 2E FASE ZOUTESTRAAT TE HULST

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend zij het voornemen 
hebben een tweede fase omgevingsvergunning te verlenen ex. artikel 2.5 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  in samenhang met afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht voor het bouwen van een woning op het 
perceel Zoutestraat 152 te Hulst.

De gefaseerde omgevingsvergunning 2e fase bestaat uit de activiteit:
Bouwen
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S Het ontwerp projectbesluit, met alle daarbij behorende stukken, kunnen na 

afspraak door een ieder worden ingezien vanaf 21 september tot en met 1 
november 2017 in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Tegen het ontwerp projectbesluit fase 2 kan een ieder van 21 september tot en 
met 1 november 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.

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN HULSTERLOOSTRAAT TE NIEUW NAMEN

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 Alge-
mene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp wijzigingsplan Hulsterloostraat 
16-18 te Nieuw Namen van 21 september tot en met 1 november 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.ruimtelijke-
plannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.wpnienamhulsterl16-001O. 
Het wijzigingsplan betreft het planologisch mogelijk maken van maximaal twee 
woningen tussen de woning Hulsterloostraat 16-18 te Nieuw Namen.

Een ieder kan van 21 september tot en met 1 november 2017 schriftelijk ziens-
wijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Post-
bus 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, op tel. 14 0114.

ANTERIEURE OVEREENKOMST
 
Burgemeester en wethouders van Hulst maken, ter voldoening aan het bepaalde 
in art. 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij een anterieure over-
eenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening, hebben gesloten met 
de heer E. Peerbolte en mevrouw J. van Schuppen. Een anterieure overeenkomst 
betreft een overeenkomst over grondexploitatie die de gemeente met de initia-
tiefnemers sluit op het moment dat er (nog) geen exploitatieplan is. 

In de overeenkomst is onder meer afgesproken dat de gemeente een inspan-
ningsverplichting heeft voor het planologisch mogelijk maken van maximaal twee 
woningen tussen de woning Hulsterloostraat 16-18 te Nieuw Namen. Verder is 
overeengekomen dat de exploitant afspraken na komt met betrekking tot het 
kostenverhaal.

Met ingang van 21 september tot en met 1 november 2017 ligt de zakelijke be-
schrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken 
voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst. U kunt 
de stukken inzien tijdens openingstijden. 

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren naar voren 
worden gebracht.

VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN KWIKSTRAAT TE KLOOSTERZANDE

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 8 september 2017 zij het 
wijzigingsplan Kwikstraat 4 te Kloosterzande ongewijzigd hebben vastgesteld.
Het ongewijzigd vastgestelde plan ligt vanaf 21 september tot en met 1 novem-
ber 2017  voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote 
Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0677.wpbuitenkwikstr4-001V. Het plan 
betreft het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar de bestemming ‘Wonen’ 
met de nadere aanduiding ‘voormalig agrarisch bedrijf’. 

Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan, 
kan er gedurende de periode van 22 september tot en met 2 november 2017 
alleen beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die kunnen aantonen 
dat zij redelijkerwijs 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 wijzigingsplan 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 voor-
lopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat 
op het verzoek is beslist.

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN HOOGLANDSEDIJK TE OSSENISSE

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 Alge-
mene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp wijzigingsplan Hooglandsedijk 
9 te Ossenisse van 22 september tot en met 1 november 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 NL.IMRO.0677.wpbuitenhoogldijk9-001O. Het plan betreft het wijzigen 
van de bestemming ‘Agrarisch’ naar de bestemming ‘Wonen’ met de nadere 
aanduiding ‘voormalig agrarisch bedrijf’.

Een ieder kan schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge ziens-
wijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. 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 : Zandstraat 22 te Hulst
Voor  :  het bouwen van een opslagloods, het verplaatsen van 

silo’s en dieselolietank en een gewijzigde indeling van de 
ligboxen in stal 2

Datum indiening : 23 augustus 2017
Zaaknr. : M-ACT170469

Locatie : Papaverweg in Clinge, kadastraal bekend R 1537
Voor  : tijdelijke opslag van 200 m3 rundveestalmest 
Datum indiening : 28 augustus 2017
Zaaknr. : M-ACT170474

Locatie : Patrijzendijk 10 te Hulst
Voor  : veranderen van het bedrijf 
Datum indiening : 31 augustus 2017
Zaaknr. : M-ACT170481

De meldingen liggen tot en met 18 oktober 2017 ter inzage in de gemeentewin-
kel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. U dient hiervoor een afspraak te 
maken.  Voor nadere informatie met betrekking tot de meldingen Activiteitenbe-
sluit kunt u terecht bij de RUD Zeeland, op  tel. 0115-745100.

KENNISGEVING INCIDENTELE FESTIVITEITEN

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat - op grond van 
artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009 - een kennisgeving is 
ontvangen voor het houden van incidentele festiviteiten waarbij de afdeling 2.8 
(geluidhinder) van het Activiteitenbesluit niet van toepassing is voor: 

1. Café Jo-Jo’s, ’s-Gravenstraat 137 Clinge op 30 september 2017
2. Camping de Zeemeeuw, Knuitershoek 1 Ossenisse op 23 september 2017

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, 20 september 2017

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

IN
FO INZAMELING OUD PAPIER

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

Maandag 25 september: Kloosterzande en Walsoorden
Dinsdag 26 september: Tivoli, Dullaert en Vogelbuurt
Woensdag 27 september:  Groote Kreek, Nieuw Hulst, Liniestraat en 

Moerschansstraat
Donderdag 28 september:  Binnenstad Hulst, Absdaalseweg, Steensedijk, 

Componistenwijk, Van der Maelstedeweg, Zoe-
tevaart, Wittebrug en Absdale  

Vrijdag 29 september:  Nieuw Namen, Zandberg, Graauw, Paal, 
Hengstdijk en Kuitaart

Maandag 2 oktober:  Buitengebied met uitzondering van het buiten-
gebied ten noorden van de N290 en ten wes-
ten van de N689

Dinsdag 3 oktober:  Vogelwaarde, Ossenisse, Buitengebied ten 
noorden van N290 en ten westen van N689

Woensdag 4 oktober: Clinge en Kapellebrug
Donderdag 5 oktober: Sint Jansteen
Vrijdag 6 oktober:  Heikant, Terhole, Lamswaarde, Zoutestraat, 

Koekoeksbloem, Zeildijk, Zandstraat, Blaauwe 
Hofke

U wordt verzocht uw rolemmer op de betreffende dag vanaf 7.30 uur aan 
straat te zetten.
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OPENINGSTIJDEN GEMEENTEWINKEL
U kunt bij de gemeente Hulst met én zonder afspraak naar de gemeen-
tewinkel komen. 

Openingstijden zonder afspraak:  Openingstijden met afspraak:
Maandag  9.00-12.30 uur 12.30-16.00 uur 
Dinsdag 9.00-12.30 uur 12.30-16.00 uur 
Woensdag 9.00-20.00 uur*  
Donderdag 9.00-12.30 uur 12.30-16.00 uur 
Vrijdag 9.00-12.30 uur 12.30-16.00 uur
Zaterdag 9.30-12.00 uur*
 
Het afhalen van paspoorten, identiteitsbewijzen en rijbewijzen kan 
tijdens alle openingstijden zonder afspraak. Een afspraak moet minimaal 
één dag op voorhand worden gemaakt.

* 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. Aangifte verhuizing van het 
buitenland (eerste inschrijving) en aangifte van geboorte, overlijden of 
huwelijk is op woensdagavond en zaterdag niet mogelijk.

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 en 
Caroline van Alem. Eindredactie: Micaëla Boone
Tel. 0114-389135 communicatie@gemeentehulst.nl 

ACTIVITEITEN GEMEENTE HULST

t/m 5 november ’17   Expositie “Uw museumstuk… in museum 
Hulst” – Streekmuseum Hulst

21 september ’17 Burendag – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
21 september ’17  Bingo, Zangclub Chor-A-Muze en kaartjes ma-

ken – De Blaauwe Hoeve Hulst
21 september ’17 Kaarten – ’t Jagershuis Hengstdijk
21 september ’17  Samen in beweging – Curamus, locatie Zou-

testraat Hulst
21 september ’17 K.V. Kinderatelier en toneel – Den Dullaert Hulst
21 september ’17 K.V. Toneel – ’t Getij Kloosterzande
21 september ’17 Sjoelen – De Serre Binnenstad Hulst
21 september ’17 KBO hobbymiddag – Malpertuus Clinge
21 september ’17 Dansen – Malpertuus Clinge 
21 september ’17 Zangers van Toen – Antonius Kloosterzande
21 september ’17 Kaarten – Brasserie Oud Hulst
22 september ’17 KBO kaarten – Binnendéur Kloosterzande
22 september ’17  KBO tekenen/schilderen – De Warande Sint 

Jansteen
22 september ’17 Kaarten – Café Den Waes Kloosterzande
22 september ’17  K.V. Trompe L’oeil schilderen, tekenen/schilde-

ren en toneel  – Den Dullaert Hulst
22 september ’17 Bingo – Antonius Kloosterzande
22 september ’17 Schilderen – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
22 september ’17  KBO bingo, kaarten en wandelen – Malpertuus 

Clinge
23 september ’17 Burendag – De Blaauwe Hoeve Hulst
23 september ’17 Viswedstrijd – Zestigvoetkreek Clinge
23+24 september ’17 Modeweekend – Gentsestraat Hulst
23+24 september ’17 50 jaar dorpscentrum Terhole – Terhole
23 t/m 25 september ’17 Kermis – Terhole
24 september ’17 Helletochten – Gedeelte gemeente Hulst
24 september ’17 Rommelmarkt – Lijsterbes Sint Jansteen 
24 september ’17 Koffie drinken – De Serre Binnenstad Hulst
25 september ’17  Frituur ’t Frietpaleisken en themamaaltijd – An-

tonius Kloosterzande
25 september ’17  KBO bingo en internetcafé – De Warande Sint 

Jansteen
25 september ’17 KBO fietsen en koersbal – Malpertuus Clinge
25 september ’17 Internetcafé – Antonius Kloosterzande
25 september ’17  Inloopmiddag – Curamus, locatie Zoutestraat 

Hulst
25 september ’17 Sjoelen – De Blaauwe Hoeve Hulst
25 september ’17 Burenfeest – De Serre Binnenstad Hulst
25 september ’17 E-bikedag – Hulst
25+27 september ’17 KBO biljartles – De Warande Sint Jansteen
26 september ’17  KBO jeu de boules/koersbal en sjoelen – De 

Warande Sint Jansteen
26 september ’17 Bingo – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
26 september ’17  Bibliotheek, creaclub/koffiemiddag/sjoelen/

kaarten en samen in beweging – Antonius 
Kloosterzande

26 september ’17  Bloemschikken en schilderclub – De Blaauwe 
Hoeve Hulst

26 september ’17  Kaartjes maken en samen eten – De Serre Bin-
nenstad Hulst

27 september ’17  KBO schieting en fietsen – De Warande Sint Jan-
steen

27 september ’17 Internetcafé – De Blaauwe Hoeve Hulst
27 september ’17 Inloopmiddag – De Serre Binnenstad Hulst
27 september ’17  Koffiemiddag – Curamus, locatie Zoutestraat 

Hulst
27 september ’17 KBO sjoelen – Malpertuus Clinge
27 september ’17 Koersbal – Malpertuus Clinge
27 september ’17  Muziek met Jan van Waterschoot en meer be-

wegen voor ouderen – Antonius Kloosterzande
27 september ’17   Jaarvergadering dorpsraad Vogelwaarde – 

Dorpscentrum Vogelwaarde
27 september ’17 Viswedstrijd – Zestigvoetkreek Clinge
27 september ’17 Gymles voor senioren – Dorpshuis Terhole
27 september ’17  Gymles voor senioren – Dorpscentrum Vogel-

waarde

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. 

EXPOSITIE GRAVEN IN DE HAVEN

Tot en met zondag 15 ok-
tober 2017 is de expositie 
“Graven in de haven” te zien 
in ’s-Landshuis te Hulst. De 
expositie geeft een beeld 
van de belangrijkste vond-
sten tijdens het archelogisch 
onderzoek in De Nieuwe 
Bierkaai. Het pronkstuk is de 
gevonden Spaanse helm.

Op 10 november 2009 gingen aan de Bierkaaistraat en Overdamstraat te 
Hulst de sloopwerkzaamheden van start in verband met het project De 
Nieuwe Bierkaai. In juni/juli 2010 volgde de sloop van het voormalige 
postkantoor en de voormalige fietshandel aan de Dubbele Poort. Dit soort 
ingrijpende werken in een historische binnenstad vraagt natuurlijk ook 
om het nodige archeologisch onderzoek. Dat vond plaats in de periode 
van februari tot en met oktober 2011. 

Het archeologisch onderzoek werd – in opdracht van de gemeente Hulst 
– uitgevoerd door Arcadis en Artefact. Zij kregen daarbij bijzondere hulp 
van de Werkgroep Archeologie Hulst. Het onderzoek bracht belangrijke 
getuigenissen van het Hulster verleden aan het licht. 
Het eindrapport van het archeologisch onderzoek is nu voorhanden. Het 
heeft een schat aan gegevens en vondsten opgeleverd. Een deel daarvan 
wordt getoond in de expositie “Graven in de Haven”.

De expositie is ingericht in de zogenaamde Paardenstal van ’s-Landshuis, 
gelegen aan de Steenstraat 37 te Hulst. Toegang tot de Paardenstal is – 
om de hoek - via de tuinpoort aan de Frans van Waesberghestraat.
De expositie is te bezichtigen op maandag tot en met zaterdag van 10.00 
tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Op dinsdag is de expositie geslo-
ten. Op zondag is de expositie geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Toegang 
is gratis. 

HULP BIJ HET INVULLEN VAN FORMULIEREN

Het invullen van de belastingaangifte, de uitleg van de zorgverzekering 
over het eigen risico, het aanvragen van een toeslag... Formulieren zijn 
niet altijd gemakkelijk te begrijpen en in te vullen. Het is wel belangrijk 
dat deze post wordt afgehandeld, in plaats dat het zich opstapelt. Wan-
neer er niemand in uw omgeving is om te helpen, doe dan een beroep op 
de Formulierenbrigade van Stichting Hulst voor Elkaar. Deze vrijwilligers 
zijn ervoor opgeleid en kennen de wetten en regelgeving. De gesprekken 
zijn uiteraard vertrouwelijk. 

Met of zonder afspraak
De Formulierenbrigade houdt spreekuur in de gemeentewinkel, ge-
legen aan de Grote Markt te Hulst. Iedere donderdagmorgen is er een 
inloopspreekuur. Iedere vrijdagmorgen kunt u op afspraak terecht. Het 
afsprakenspreekuur is bewust ingevoerd, omdat de wachttijd bij het 
open spreekuur soms oploopt. Iedereen is immers welkom en elke vraag 
wordt met aandacht afgehandeld. Wanneer blijkt dat de wachttijd op-
loopt, wordt de wachtenden gevraagd om een afspraak te maken voor 
het afsprakenspreekuur. Als u zelf al kunt inschatten dat het afhandelen 
van uw vraag wat tijd in beslag neemt, maak dan zeker een afspraak. Dit 
kan bij Stichting Hulst voor Elkaar, op tel. 0114–684700.

Inloopspreekuur: iedere donderdag van 9.00 tot 11.30 uur.
Op afspraak: iedere vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. uur.

DORPSHUIS TERHOLE KRIJGT NAAM

Op zaterdag 23 september 2017 viert het dorpshuis in Terhole haar 50-ja-
rige bestaan. Het dorpshuis aan de Vlietstraat te Terhole is al die jaren 
naamloos geweest. Dat gaat veranderen. Op haar 50e verjaardag krijgt 
het gebouw eindelijk een naam. Burgemeester Jan-Frans Mulder zal die 
naam onthullen tijdens het jubileumfeest. 

VROLIJKE OPENING VAN DE VINDPLAATS 

Op woensdag 11 oktober 2017 wordt de Vindplaats op het Brederodebol-
werk geopend. Dat wordt – in aanwezigheid van zo’n vijftig kinderen van 
de Sint Willibrordusschool – een vrolijk gebeuren. 
Om 10.00 uur gaan de kinderen van groep 4 en 5 van Basisschool Sint 
Willibrordus op speurtocht naar de nieuwe aanwinst op de Hulster stads-
wallen. Op het Brederodebolwerk staat hen een feestelijke happening te 
wachten. Wethouder Diana van Damme – Fassaert zorgt daar omstreeks 
10.45 uur voor een knallende opening van de Vindplaats. De officiële 
opening wordt mede georganiseerd door de Wijkraad Binnenstad.

Wat gaan we vinden?
De Vindplaats op het Brederodebolwerk - achter de Keldermanspoort - 
wordt een bijzondere speel- en ontmoetingsplek voor kinderen, maar 
zeker ook een amusante plek voor volwassenen. Zowel voor inwoners als 
bezoekers wordt het Brederodebolwerk een leuke plaats om te vertoeven 
en bezig te zijn.  
De Vindplaats is echt een unieke speeltuin. Geen standaard toestellen 
uit een catalogus. Alle onderdelen van de Vindplaats zijn stuk voor stuk 
speciaal voor dit project gemaakt. Dat is gedaan door het lokale bedrijf 
PVB Zeeland uit Hulst. Zij hebben daarmee ruime ervaring. Ook voor bij-
voorbeeld de Efteling en Plopsaland hebben zij het nodige gemaakt. 

Versterk de Vesting
Het project komt voort uit de wens van Wijkraad Hulst Binnenstad om 
een extra speellocatie te realiseren in de binnenstad van Hulst, waarbij 
de beleving van de stadswallen centraal staat. Deze wens - in combinatie 
met het project Versterk de Vesting waar de gemeente Hulst zich sterk 
voor maakt - hebben geleid tot de realisatie van de Vindplaats. 
Voor het totaalproject Versterk de Vesting is een subsidie aangevraagd bij 
het Europese POP3/LEADER-programma. 


