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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 slopen van de garage op de locatie ’s Gravenstraat 70 (aanvraag 

ontvangen d.d. 9 mei 2017);
Hengstdijk:
-  het plaatsen van een dakkapel op de locatie Reygerskreek 29 (aanvraag 

ontvangen d.d. 7 mei 2017);
Hulst:
-  het plaatsen van een vervangende terrasafscheiding en reclamebord aan de 

gevel op de locatie Lange Nieuwstraat 2 (aanvraag ontvangen d.d. 10 mei 
2017);

-  het aanleggen van een uitrit op de locatie Zandstraat 19c (aanvraag ontvangen 
d.d. 1 mei 2017);

Kloosterzande:
-  het plaatsen van een opbouw op de locatie Willem Alexanderstraat 1 (aan-

vraag ontvangen d.d. 10 mei 2017);
Kuitaart:
-  het gebruiken van het pand voor meubelmakerij op de locatie Cathelijneweg 5 

(aanvraag ontvangen d.d. 8 mei 2017);
Ossenisse:
-  het plaatsen van een vervangende schuur op de locatie Grindweg naar Honte-

nisse 12 (aanvraag ontvangen d.d. 11 mei 2017);
-  het plaatsen van een tijdelijke woonunit op de locatie Weststraat 1a (aanvraag 

ontvangen d.d. 4 mei 2017);
Sint Jansteen:
-  het plaatsen van een woonwagen op de locatie Tragel 12 (aanvraag ontvangen 

d.d. 10 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:

Clinge:
-  het plaatsen van een nieuw buitenblad en plaatsen van een nieuw pannendak 

op de locatie ’s Gravenstraat 178 (besluit verzonden d.d. 9 mei 2017);
Graauw:
-  het bouwen van een voersilo op de locatie Meloweg 4 (besluit verzonden d.d. 

12 mei 2017);
Hulst:
-  het bouwen van een woning op de locatie Zoutestraat 38c (besluit verzonden 

d.d. 12 mei 2017);
-  het bouwen van een woning op de locatie Zoutestraat 75 (besluit verzonden 

d.d. 11 mei 2017); (inwerkingtreding huisnummeraanduidingsbesluit loopt 
parallel aan het besluit van de omgevingsvergunning);

Kloosterzande:
-  het plaatsen van twee dakkapellen op de locatie Emmastraat 10 (besluit 

verzonden d.d. 9 mei 2017);
-  het uitbreiden van de woning op de locatie Hulsterweg 7 (besluit verzonden 

d.d. 9 mei 2017);
Sint Jansteen:
-  het aanleggen van een toegangsdam op de locatie Roskamstraat ongenum-

merd, kadastraal bekend onder S 293 (besluit verzonden d.d. 12 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 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.

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 terrasoverkapping op de locatie Australiëweg 20d (besluit 

verzonden d.d. 12 mei 2017), reden; vergunningsvrij;
Terhole:
-  het plaatsen van een vervangend tuinhuis op de locatie Pastoor Boumanstraat 

16 (besluit verzonden d.d. 12 mei 2017), 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.

SLOOPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat de volgende sloop-
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Clinge:
-  het verwijderen van asbesthoudende golfplaten op de locatie Koningin Juliana-

straat 7 (melding geaccepteerd d.d. 10 mei 2017);
Graauw:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Zandberg-

sestraat 27 (melding geaccepteerd d.d. 8 mei 2017);
Ossenisse:
-  het saneren van asbesthoudende materialen op de locatie Koningsdijk 19 (mel-

ding geaccepteerd d.d. 8 mei 2017);
-  het saneren van asbesthoudende materialen op de locatie Westdijk 6 (melding 

geaccepteerd d.d. 9 mei 2017);
Vogelwaarde:
-  het afvoeren van asbesthoudende platen op de locatie Kerkhofpad 5 (melding 

geaccepteerd d.d. 8 mei 2017).

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE)
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 algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van 
vervangende nieuwbouw op het perceel Houtmarkt 2 en Cornelis de Vosplein 12 
tot en met 36 te Hulst.

Het plan omvat het bouwen van een commerciële ruimte met daarboven 11 
appartementen. Tevens wordt er binnen de bestaande contouren van het com-
merciële complex twee bedrijfswoningen gerealiseerd.

Op grond van artikel 1.1 lid 1 sub a jo. Bijlage 1, artikel 3.1 van de permanente 
Crisis- en herstelwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van toepassing. 
Dit houdt onder meer in dat tegen de definitieve beschikking geen pro-forma 
beroep ingesteld kan worden. Met andere woorden, de beroepsgronden moeten 
in het beroepschrift worden opgenomen en deze kunnen na afloop van de 
beroepstermijn niet meer aangevuld worden.

Het ontwerp projectbesluit, met alle daarbij behorende stukken, kunnen na 
afspraak door een ieder worden ingezien vanaf 18 mei tot en met 28 juni 2017 in 
de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Tegen het ontwerp projectbesluit kan een ieder van 18 mei tot en met 28 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 en 
Werken. U wordt verzocht hiervoor op voorhand een afspraak te maken met 
mevr. A. van Zadelhoff, bereikbaar op tel op 14 0114.

DEFINITIEF BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat er op de volgende 
omgevingsvergunningen een definitief besluit is genomen:

het brandveilig gebruiken van het bouwwerk aan de Kreupelstraat 4 te Hulst.

Met ingang van 18 mei tot en met 29 juni 2017 ligt dit besluit samen met de 
aanvraag en andere ter zake zijnde stukken voor belanghebbenden ter inzage in 
de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.
Tegen dit besluit kunt u, op basis van artikel 6:8 lid 4 van de Algemene wet 
bestuursrecht gedurende deze periode beroep instellen door het indienen van 
een beroepschrift bij de rechtbank Zeeland – West Brabant, Postbus 90006, 4800 
PA Breda. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Als u beroep 
instelt kunt u echter tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland – West Brabant. Een voorlopige 
voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen 
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Beroep kan worden ingesteld door:
- degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
-  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te 

brengen over het ontwerpbesluit;
-  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen ziens-

wijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN ZEILDIJK TE TERHOLE
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 4 mei 2017 zij het wijzi-
gingsplan Zeildijk 1 te Terhole ongewijzigd hebben vastgesteld.
Het ongewijzigd vastgestelde plan ligt van 18 mei tot en met 28 juni 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.ruimtelij-
keplannen.nl onder NL.IMRO.0677.wpbuitenzeildijk1-001V. 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 termijn van 19 mei tot en met 29 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.

BESTEMMINGSPLAN STEENSEDIJK TE HULST
Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 
3.8, lid 3 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 
13 april 2017 het bestemmingsplan Steensedijk 71-75 te Hulst heeft vastgesteld.
Het vastgestelde plan ligt van 18 mei tot en met 28 juni 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.hulsteensedk7175-000V. Het bestemmingsplan betreft het 
realiseren van drie vrijstaande woningen met bijgebouwen.
Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar 
heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dat hij, overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
en afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht geen zienswijzen bij de gemeen-
teraad naar voren heeft gebracht kan hoger beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag 
binnen de termijn van 19 mei tot en met 29 juni 2017. Tevens kan een verzoek 
om voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, bereikbaar op tel. 
14 0114.

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND
Melding Activiteitenbesluit
In het kader van het Activiteitenbesluit zijn de volgende meldingen ontvangen

Locatie  : Zuidweg Hengstdijk
Voor   : de tijdelijke opslag van vaste meststoffen
Datum indiening : 2 mei 2017
Zaaknr.  : M-ACT170286

Locatie  : Globe 2 te Hulst
Voor   : het in werking hebben van een brandweerpost
Datum indiening : 19 april 2017
Zaaknr.  : M-ACT170261

Locatie  : Kleine Bagijnestraat 34 te Hulst
Voor   : het beëindigen van het bedrijf
Datum indiening : 10 mei 2017
Zaaknr.  : M-ACT170310

Locatie  : Middelweg van de Cambron 2a te Vogelwaarde
Voor   : tijdelijke opslag van champost
Datum indiening : 25 april 2017
Zaaknr.  : M-ACT170270

De meldingen liggen tot en met 14 juni 2017 ter inzage in de gemeentewinkel, 
gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. U dient hiervoor een afspraak te ma-
ken.  Voor nadere informatie met betrekking tot de meldingen Activiteitenbesluit 
kunt u terecht bij de RUD Zeeland, bereikbaar op  tel. 0115-745100.

RECTIFICATIE 
Abusievelijk is in de wettelijke bekendmaking van 10 mei 2017 een fout 
geslopen. 
Het betreft de volgende publicatie bekendmaking huisnummeraanduidingsbe-
sluit:

Riet- en Wulfsdijk 6 en 6a:

Dit moet zijn:

Riet- en Wulfsdijkweg 6 en 6a.:

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, 17 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 Hemelvaartsdag zijn op donderdag 25 en vrijdag 26 
mei 2017 alle gemeentelijke diensten de gehele dag gesloten. Ook 

op zaterdag 27 mei 2017 is de gemeentewinkel niet geopend.
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IN
FO NIEUWS VAN DE GEMEENTERAAD

De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op don-
derdag 8 juni 2017 om 

19.30 uur in de raadszaal van het stadhuis.

Deze raadsvergadering wordt voorbereid in de raadscommissies:
Maandag 22 mei 2017  Raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken 

– 19.00 uur Stadhuis te Hulst – raadzaal
Maandag 22 mei 2017  Raadscommissie Middelen – 20.30 uur Stadhuis 

te Hulst - raadzaal       
Dinsdag 23 mei 2017  Raadscommissie Ruimte – 19.30 uur Stadhuis te 

Hulst – raadzaal
Woensdag 24 mei 2017  Raadscommissie Samenleving – 19.30 uur Stad-

huis te Hulst – raadzaal 

Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de ver-
gaderingen van de raadscommissies stelt vervolgens het presidium de 
voorlopige agenda van de raadsvergadering van donderdag 8 juni 2017 
op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 
31 mei 2017 in het stadhuis. Deze vergadering begint om 19.30 uur.

De bovengenoemde vergaderingen zijn openbaar en via www.gemeen-
tehulst.nl ook live te beluisteren. 

De agenda’s, vergaderstukken en de hierbij behorende achterliggende 
documenten liggen ter inzage in de gemeentewinkel te Hulst. Deze kunt 
u tevens terugvinden op www.gemeentehulst.nl en liggen ook ter inzage 
in de Bibliotheek te Hulst. 

Voor meer informatie over deze vergaderingen of wilt u gebruik maken 
van het spreekrecht tijdens één van de raadscommissies, dan kunt u zich 
melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of via gemeen-
teraad@gemeentehulst.nl

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 Hemelvaartsdag
In verband met Hemelvaartsdag zijn de gemeentelijke diensten gesloten 
op donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2017. De gemeentewinkel is 
eveneens gesloten op zaterdag 27 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 

VIOLIST MATHIEU VAN BELLEN 
EREBURGER VAN HULST
Op donderdag 11 
mei 2017 werd violist 
Mathieu van Bellen 
benoemd tot Erebur-
ger van de gemeente 
Hulst. Burgemeester 
Jan-Frans Mulder deed 
dit tijdens een bijzon-
dere bijeenkomst in 
het stadhuis te Hulst. 
Hij reikte de violist de 
bij het Ereburgerschap 
behorende versierse-
len uit.
Mathieu kreeg de titel van Ereburger voor de ambassadeursrol die hij als 
internationaal violist vervult voor de gemeente Hulst. Mathieu is een zeer 
verdienstelijk violist, die de afgelopen jaren optredens heeft verzorgd in 
Europa, Azië en de Verenigde Staten. In 2015 won hij de Grachtenfesti-
valprijs. Daardoor was hij in 2016 bij het Grachtenfestival in Amsterdam 
“the Artist in Residence”. 

Mathieu van Bellen was in Hulst in verband met het Scaldis Kamermuziek 
Festival 2017. Dat festival vond plaats van 3 tot en met 14 mei 2017. Het 
festival biedt podium aan jonge musici. Mathieu is de spil van dit festival, 
waarmee hij kinderen uit zijn eigen geboortestreek laat ontdekken dat 
klassieke muziek mooi is naar te luisteren. 

Op 15 juli 2004 stelde de gemeenteraad van Hulst de Verordening op de 
onderscheidingen van de gemeente Hulst vast. Op basis van deze veror-
dening kan de gemeenteraad iemand tot Ereburger te benoemen c.q. de 
Erepenning in goud toekennen. 

Op 5 februari 2017 stemde het presidium van de gemeente Hulst unaniem 
in met het voorstel om Mathieu van Bellen tot Ereburger te benoemen. 
Hierna heeft schriftelijke afstemming met de raad plaatsgevonden. Het 
besluit wordt op 8 juni 2017 door de gemeenteraad formeel bekrachtigd.
Momenteel heeft Hulst – naast Mathieu van Bellen – vier andere Erebur-
gers, te weten de heer P. Molthoff (vm. burgemeester Hulst - 1984), de 
heer A. Kessen (vm. burgemeester Hulst - 2003), de heer P. Hamelink 
(restauratie Basiliek - 2009) en de heer R. Ruhr (vm. burgemeester Mi-
chelstadt – 2009). 

WEEKMARKT VERPLAATST

Vanaf donderdag 25 mei tot en met 
maandag 29 mei 2017 is het voor-
jaarskermis in Hulst. Het marktplein 
staat dan vol kermisattracties. Om 
die reden kan de maandagmarkt 
van 29 mei 2017 niet op de Grote 
Markt plaatsvinden. Die dag worden de marktkramen en –wagens ge-
plaatst op een gedeelte van het ’s-Gravenhofplein te Hulst.

Daarom is op maandag 29 mei 2017 het gedeelte van het ’s-Gravenhof-
plein gelegen rechts van de oprit afgesloten voor het verkeer. Daar kan 
niet worden geparkeerd vanaf 6.00 tot 18.00 uur.
In verband met Hemelvaartsdag komt de donderdagmarkt op 25 mei 
2017 te vervallen.

FRANS VAN WAESBERGHESTRAAT 
FEESTELIJK HEROPEND

Op vrijdag 12 mei 2017 verrichtte wethouder Diana van Damme – Fas-
saert de officiële heropening van de Frans van Waesberghestraat. Dit 
deed zij samen met omwonenden. Samen wijden zij het nieuwe bankje 
op de hoek van de Frans van Waesberghstraat en het Houtenkwartier in. 

In haar toespraak zei wethouder van Damme blij te zijn dat de “Nieve 
Waik” volledig hernieuwd is. De wijk - die een kleine honderd jaar gele-
den werd aangelegd in de toenmalige tuin van Hombach - ligt er weer 
spik en span bij. In de Frans van Waesberghestraat en de Vestdijkstraat 
te Hulst is de afgelopen maanden de riolering vervangen en de straten 
werden volledig heringericht. 

Nieuwe rijrichting
Sinds de heropening geldt er ook een nieuwe rijrichting in de Frans van 
Waesberghestraat. Er is tweerichtingsverkeer ingesteld in het gedeelte 
van de straat gelegen tussen de Gentsestraat en Houtenkwartier. 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. 

JURIDISCHE VACATURE OMGEVINGSRECHT 

Bij de gemeente Hulst is er een vacature bij de afdeling Wonen & Wer-
ken. Gezocht wordt een juridisch beleidsmedewerker Omgevingsrecht 
(36 uur). 

De afdeling Wonen & Werken houdt zich bezig met het ontwikkelen van 
een ruimtelijk, economisch en toeristisch beleid. Daarnaast is de afdeling 
verantwoordelijk voor diverse vergunningen, toezicht en handhaving op 
het gebied van ruimte, economie en toerisme. 

Als juridisch beleidsmedewerker Omgevingsrecht adviseer je over ruimte-
lijke ordening en omgevingsrecht. Je ontwikkelt ruimtelijke beleid en be-
geleid bestemmingsplanprocedures. Ook handel je zienswijzen, bezwaar 
en beroep af en vertegenwoordig je de gemeente in de rechtbank.

Klinkt deze functie (36 uur) je interessant in de oren? En wil je werken 
bij een organisatie waar een gemoedelijke werksfeer heerst en die uit-
stekende arbeidsvoorwaarden kent? Kijk dan op www.gemeentehulst.nl 
voor de vacaturetekst met daarbij de functie-eisen en –voorwaarden. 

Informatie over de vacature kun je krijgen bij de afdeling Personeel & 
Organisatie, via tel. 14 0114.
Solliciteren kan tot en met 30 mei 2017 

WAT VOND U VAN UW WMO-HULP?

De gemeente Hulst wil graag weten hoe haar inwoners de Wmo-hulp 
ervaren. Daarom ontvangen zo’n 500 mensen een brief van de gemeente 
met daarbij een enquête. 

De brieven worden – steekproefsgewijs - gestuurd aan inwoners die in 
2016 hulp of ondersteuning kregen via de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo). Hen wordt gevraagd de vragen te beantwoorden. Dit 
kan door het invullen van de enquête die ze ontvangen of online.  
Zo wordt onder andere gevraagd met wie er contact is geweest ivm de 
Wmo-hulp; hoe snel men werd geholpen en hoe men werd bejegend; of 
er gebruik werd gemaakt van een cliëntenondersteuner; wat voor hulp 
men ontving en hoe de kwaliteit daarvan was en of u tevreden was.
Ontvangt u een brief van de gemeente met de enquête? Vul deze dan svp 
in. U draagt daarmee bij aan het verder optimaliseren van de Wmo-hulp 
en ondersteuning. Alvast dank voor uw hulp!
Het onderzoek wordt voor de gemeente Hulst uitgevoerd en verwerkt 
door het Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. De antwoorden worden 
automatisch en anoniem verwerkt. 

WEGWERKEN SCHAPERSHOEKPAD TE 
VOGELWAARDE
Waterschap Scheldestromen gaat dit voorjaar werkzaamheden uitvoeren 
aan het Schapershoekpad te Vogelwaarde. De werkzaamheden worden 
in de periode van maandag 22 mei tot en met dinsdag 30 mei 2017 
uitgevoerd.
Tijdens de werkzaamheden wordt het Schapershoekpad te Vogelwaarde 
afgesloten voor alle verkeer. Omleidingsroute wordt ingesteld voor ver-
keer.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Waterschap Schelde-
stromen, op tel. 06-51155079 of via hans.dieleman@scheldestromen.nl 

DOE MEE MET BURGERNET!

Help mee aan het vergroten van de veiligheid in 
uw wijk. Vanuit huis, op straat of uw werkplek. 
Word deelnemer aan Burgernet!

Hoe werkt het?
• U ontvangt een Burgernetoproep (via sms, spraakbericht of mail).
•  De politie vraagt u uit te kijken naar een persoon of voertuig, bijvoor-

beeld een vermist kind of een gestolen auto.
•  Heeft u iets gezien of gehoord? Bel dan direct (gratis) met de politie-

meldkamer die met uw hulp nog sneller in actie kan komen.

Meld u aan!
Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid in uw omgeving? Meld 
u dan aan via www.burgernet.nl 


