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INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de aanvraag 
voor een omgevingsvergunning betreffende het bouwen van een loods voor 
de opslag van landbouwproducten op de locatie Riet- en Wulfsdijkweg 14 te 
Hulst (aanvraag ontvangen d.d. 13 maart 2017)  hebben ontvangen.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft enkel een informatief ka-
rakter. De aanvraag ligt 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:

Hengstdijk:
-  het plaatsen van een sanitair gebouw op de locatie Vogelweg 4 (besluit 

verzonden d.d. 14 maart 2017);
Sint Jansteen:
-  het starten van een schoonheidssalon aan huis op de locatie Zegerstraat 16a 

(besluit verzonden d.d. 17 maart 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.

NUMMERAANDUIDINGSBESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat het volgende num-
meraanduidingsbesluit is genomen.
 
Samenhangend met een omgevingsvergunning
Clinge:
-  Tiberghienweg 51a is toegekend (datum inwerkingtreding loopt parallel aan 

het besluit van de omgevingsvergunning);
Graauw:
-  Duivenhoeksestraat 26 is toegekend (datum inwerkingtreding loopt parallel 

aan het besluit van de omgevingsvergunning);
Heikant:
-  Julianastraat 119 is toegekend (datum inwerkingtreding loopt parallel aan het 

besluit van de omgevingsvergunning);
Sint Jansteen:
-  Carmen 11 is toegekend (datum inwerkingtreding loopt parallel aan het besluit 

van de omgevingsvergunning).
-  Tragel 4c is toegekend (datum inwerkingtreding loopt parallel aan het besluit 

van de omgevingsvergunning).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken tegen het genomen besluit een bezwaarschrift 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 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.

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIERE PROCEDURE)
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omge-
vingsvergunning hebben geweigerd voor het kappen van bomen op de locatie 
Hoofdstraat 2 te Sint Jansteen (besluit verzonden d.d. 14 maart 2017).

U kunt de geweigerde vergunning inzien tot en met 25 april 2017. U dient 
hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 
25 april 2017 een bezwaarschrift 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 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:

Clinge:
-  het verwijderen van asbest en het slopen van opstallen op de locatie ’s Gra-

venstraat 45 (melding geaccepteerd d.d. 13 maart 2017);
Graauw:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Dwarsstraat 

9 (melding geaccepteerd d.d. 14 maart 2017);
Hulst:
-  het slopen van een pand op de locatie Hogeweg 27 (melding geaccepteerd 

d.d. 13 maart 2017);
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Liniestraat 

283 (melding geaccepteerd d.d. 14 maart 2017);
Kuitaart:
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(melding geaccepteerd d.d. 16 maart 2017);
Nieuw Namen:
-  het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie Zorgdijk 1a 

(melding geaccepteerd d.d. 13 maart 2017).

VERLENGEN BESLISTERMIJN OP AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de aanvraag 
om een omgevingsvergunning betreffende het huisvesten van seizoensarbeiders 
op de locatie Lange Nieuwstraat 25 te Kloosterzande (besluit verzonden d.d. 13 
maart 2017), waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, de 
beslistermijn hebben verlengd met maximaal 6 weken.

Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar 
worden gemaakt door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het 
te nemen besluit.

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat er op de omgevings-
vergunning betreffende het brandveilig gebruiken van het bouwwerk aan de 
Industrieweg 11 te Hulst een ontwerpbesluit is genomen. 

Met ingang van 23 maart tot en met 4 mei 2017 ligt dit ontwerpbesluit 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.

Gedurende de periode van 23 maart tot en met 4 mei 2017 kunnen belangheb-
benden, op grond van het bepaalde in de artikelen 3:15 en 3:16 van de Alge-
mene wet bestuursrecht  zijn of haar zienswijzen, mondeling, maar bij voorkeur 
schriftelijk,  bekend maken aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 49, 4560 AA Hulst.
U wordt verzocht op voorhand een afspraak te maken op tel.nr 14 0114

ONTWERP 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 het ontwerp wijzigingsplan Zeildijk 1 
te Terhole van 23 maart tot en met 3 mei 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.wpbuitenzeildijk1-001O. 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 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.

BESTEMMINGSPLAN KAUTERSTRAAT TE NIEUW NAMEN
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 
23 februari 2017 het bestemmingsplan Kauterstraat nabij nr. 7 te Nieuw Namen 
heeft vastgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 23 maart tot en met 3 mei 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.bpnienamkauternb7-000V. Het bestemmingsplan betreft het realise-
ren van een vrijstaande woning 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 gemeenteraad 
naar voren heeft gebracht kan hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag binnen 
de termijn van 24 maart tot en met 4 mei 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 op tel. 14 0114.

BESTEMMINGSPLAN ZOUTESTRAAT 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 23 
februari 2017 het bestemmingsplan Zoutestraat 67-91 te Hulst heeft vastgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 23 maart tot en met 3 mei 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.bpbuitenzoutes6791-001V. Het bestemmingsplan betreft het 
vastleggen van de bestaande situatie.

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 gemeenteraad 
naar voren heeft gebracht kan hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag binnen 
de termijn van 24 maart tot en met 4 mei 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 op tel. 14 0114.

BESTEMMINGSPLAN HERSTEL BEDRIJFSBESTEMMINGEN TE SINT JANSTEEN
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 23 februari 2017 het bestemmingsplan Herstel bedrijfsbestemmingen te Sint 
Jansteen heeft vastgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 23 maart tot en met 3 mei 2017 voor een 
ieder ter inzage in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het 
plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
NL.IMRO.0677.bpstjanbedrijfsbes-001V. Het bestemmingsplan betreft het vastleg-
gen van de bestaande situatie.

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 gemeenteraad 
naar voren heeft gebracht kan hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag binnen 
de termijn van 24 maart tot en met 4 mei 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 op tel. 14 0114.

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND
Verleende uitgebreide omgevingsvergunning H. Naessens
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij aan H. Naessens, 
gelegen te Clinge een omgevingsvergunning hebben verleend voor het intrek-
ken van de maximum vergunde opslag van 50 kg NC kruit en 50 kg zwart kruit. 
In de vergunningen zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het 
ontwerp. 
De vergunning ligt ter inzage vanaf 23 maart tot en met 4 mei 2017 bij de 
publieksbalie van de gemeente Terneuzen, gelegen aan het Stadhuisplein 1 te 
Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of in 
het stadskantoor van de gemeente Hulst, team milieu, gelegen aan de Grote 
Markt 21 te Hulst, op werkdagen van 9.00-12.00 en na telefonische afspraak van 
13.00-16.00 uur.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpvergun-
ning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerpvergunning 
(belanghebbenden die zienswijzen hebben over wijzigingen die zijn aange-
bracht ten opzichte van de ontwerpvergunning) en belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend 
over de ontwerpvergunning kunnen tot en met 4 mei 2017 tegen de vergunning 
beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West 
Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De 
vergunning treedt op 5 mei 2017 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de 
afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, 
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot A.A.M.J. Oostvogels op tel. +31 
(0)6 51206349 van RUD Zeeland. Het ontwerp besluit staat geregistreerd onder 
nummer W-IOV160023/ 00145750.

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

Locatie :  Dwarsstraat ong. te Graauw, kadastraal bekend sectie O, nr. 
373

Voor  : de tijdelijke opslag van 150 ton champost
Datum indiening : 21 februari 2017
Zaaknr. : M-ACT170112

Locatie : Kipstraat 2 te Ossenisse
Voor  : het uitbreiden van de huisbrouwerij
Datum indiening : 26 februari 2017
Zaaknr. : M-ACT170125

De meldingen liggen tot en met 19 april 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 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, 22 maart 2017

Burgemeester en wethouders van Hulst,
De Burgemeester, J.F. Mulder
De Secretaris, S. ter Wal
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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 Abdullah Ebrahimi. 
Eindredactie: Micaëla Boone

NIEUWS VAN DE GEMEENTERAAD

De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op don-
derdag 13 april 2017 om 19.30 uur in de raadszaal van het stadhuis.

Deze raadsvergadering wordt voorbereid in de raadscommissies:
Maandag 27 maart 2017  Raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Za-

ken – 19.30 uur - stadhuis Hulst 
Dinsdag 28 maart 2017  Raadscommissie Ruimte – 19.30 uur - stadhuis 

Hulst 
Woensdag 29 maart 2017  Raadscommissie Samenleving – 19.30 uur - 

stadhuis Hulst 
Donderdag 30 maart 2017  Raadscommissie Middelen – 19.30 uur - stad-

huis Hulst 

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 13 april 2017 
op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 
5 april 2017 in het stadhuis. Deze vergadering begint om 19.30 uur.
De bovengenoemde vergaderingen zijn openbaar en via 
www.gemeentehulst.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 
gemeenteraad@gemeentehulst.nl

UITSLAG TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN 

In de gemeente Hulst brachten op 15 maart 2017 15.600 personen hun 
stem uit tijdens de Tweede Kamer verkiezing 2017. Dat was 78% van de 
kiesgerechtigden. 
Volgens de voorlopige uitslag waren de partijen met de meeste stem-
men:
1.  VVD  3.353
2.  PVV  2.793
3.  CDA  2.378
4.  SP  1.903
5.  D66  1.292
6.  GroenLinks 880
7.  PvdA  853
8.  50Plus  833

De volledige voorlopige uitslag op partijniveau kunt u bekijken op www.
gemeentehulst.nl 

Informatie/vragen
Voor informatie over de verkiezingen kunt u contact opnemen met het 
team Verkiezingen van de gemeente Hulst, bereikbaar op tel. 14 0114 of 
via verkiezing@gemeentehulst.nl

REINIGING RIOLERING HULST & NIEUW NAMEN

Jaarlijks wordt een deel van de riole-
ring in de gemeente Hulst gereinigd 
en geïnspecteerd. De riolering wordt 
gereinigd door onder hoge druk water 
in het riool te spuiten. Daarbij zuigt een 
vacuümwagen het water en los gespo-
ten vuil op. Na de reiniging wordt de 
bestaande toestand van een deel van de riolering middels een mobile 
camera vastgelegd.

Vanaf maandag 3 april 2017 worden in de binnenstad van Hulst, in ge-
deelten van de wijk Nieuw Hulst en Moerschanswijk en de gehele kern 
Nieuw Namen reinigingswerkzaamheden aan de riolering uitgevoerd. 
Ook wordt de riolering geïnspecteerd.
De werkzaamheden nemen tot en met vrijdag 9 juni 2017 in beslag.

Omdat tijdens de werkzaamheden grote drukverschillen in de riolering 
ontstaan, is het niet uitgesloten dat tijdelijk enige stankoverlast in de 
woningen ontstaat. Dit is te verhelpen door na de werkzaamheden alle 
waterkranen even open te draaien. Ook is het mogelijk dat door over-
druk tijdelijk enig rioolwater naar de panden terugstroomt. Het is dan 
ook verstandig om gedurende de reinigingswerkzaamheden het toilet af 
te sluiten.

KON. JULIANASTRAAT CLINGE AFGESLOTEN

Tot en met vrijdag 14 april 2017 is de Koningin Julianastraat te Clinge 
afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het gaat om het gedeelte van 
de straat gelegen tussen de ’s-Gravenstraat en de Beatrixstraat. In deze 
periode worden er ter plaatse werkzaamheden uitgevoerd aan de kabels 
en leidingen. 

Begin mei 2017 starten in een aantal straten in Clinge rioolwerkzaamhe-
den. De riolering wordt vervangen in de Koningin Julianastraat, de Prins 
Bernhardstraat en het gedeelte van de Beatrixstraat gelegen tussen de 
Klinkerstraat en de Koningin Julianastraat. Dit is nodig omdat de riolering 
ter plaatse verouderd is en niet meer voldoet aan de huidige eisen. 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. 

Voorafgaand aan de rioolwerkzaamheden wordt door Delta gewerkt aan 
de kabels en leidingen. De waterleiding, gasleiding en de elektriciteitska-
bels worden vernieuwd. Delta is inmiddels gestart met haar werkzaam-
heden.

BURGEMEESTER VIST HET ER DESNOODS UIT
100 dagen lang met zo min mogelijk afval leven. Burgemeester Jan-
Frans Mulder was één van de eersten die zich aanmelden voor de 
actie. 

“In huize Mulder wordt het afval al heel lang zo goed mogelijk gescheiden. 
En als we in onze gemeente jaarlijks nog 236 kilo restafval per persoon in-
zamelen – 36 kilo boven het landelijke gemiddelde – dan moeten we het 
scheiden van afval zoveel als mogelijk stimuleren. Zeker als we weten dat 
de landelijke overheid ons opdraagt dat gemiddelde tegen 2020 terug 
te brengen tot 100 kilo per persoon.”, aldus burgemeester Mulder. Het 
100% afval leven is volgens de burgemeester bijna niet mogelijk. “Nee, 
er zijn altijd dingen die uiteindelijk in de grijze rolemmer terecht komen. 
Denk maar bijvoorbeeld aan je versleten pantoffels, daar moet je toch 
ook ergens mee heen. De uitdaging is daarom zo min mogelijk restafval. 
Het is een soort van sport om zo weinig mogelijk in de grijze rolemmer 
te gooien. Dat is de uitdaging die we thuis in die 100 dagen aan gaan.” 
Hoever gaan ze daar bij de familie thuis in? Een terechte vraag, vindt de 
burgemeester. “Als je er echt over na gaat denken, kom je wel eens voor 
dilemma’s te staat. Wat met een theezakje bijvoorbeeld? Dat is gemaakt 
van verschillende soorten afval. Ga je dat dan volledig staan ontleden?!”
In het huishouden van de burgemeester wordt het de grootste uitdaging 
om alle leden van het gezin scherp te houden. “Het motiveren van de kin-
deren om zo goed mogelijk te scheiden, dat zal wel de nodige aandacht 
en energie vragen”, vertelt de burgemeester. Hij verwacht dat zijn vrouw 
Ina en hijzelf menig maal de grijze rolemmer in zullen moeten duiken 
om afval dat er niet thuis hoort uit te vissen. “We zullen de komende tijd 
thuis – nog meer dan anders – de rol van afvalpolitie vervullen!”, conclu-
deert hij lachend. 

Ook meedoen?
Inschrijven kan via www.hulst.100-100-100.nl 
Vanaf 3 april 2017 start in de gemeente Hulst de afvalactie 100-100-100. 
100 gezinnen gaan 100 dagen hun afval 100% scheiden. Alle inwoners 
van de gemeente worden uitgenodigd en uitgedaagd aan dit project mee 
te doen. 

LAATSTE FASE WERKEN 
FRANS VAN WAESBERGHESTRAAT

Op maandag 20 maart 2017 is weer gestart met werkzaamheden in de 
Frans van Waesberghestraat. Het gaat om werken in het gedeelte van ge-
legen tussen de Gentsestraat en het Houtenkwartier. Dit gedeelte wordt 
de komende periode heringericht. Het weggedeelte is afgesloten voor 
het verkeer. De werkzaamheden gaan naar verwachting tot eind april 
2017 duren. 

Verkeersmaatregelen
Tijdens de werken in de Frans van Waesberghestraat kan de binnenstad 
enkel worden verlaten via de Graauwse Poort en de Dubbele Poort. 
Vrachtverkeer kan de stad enkel verlaten via de Dubbele Poort. De maxi-
male hoogte voor vrachtwagens is 3,6 meter. Voor vrachtwagens met een 
hoogte van meer dan 3,6 meter is de binnenstad tijdens de werkzaam-
heden niet bereikbaar. 
Tijdens de werken zijn de volgende straten enkel bereikbaar voor plaat-
selijk verkeer: 
- Houtenkwartier 
-  Frans van Waesberghestraat, gedeelte gelegen tussen het Houtenkwar-

tier en de Grote Zwanenstraat 
-  Minderbroederstraat, gedeelte gelegen tussen de Vestdijkstraat en het 

Nassaubolwerk 

In het gedeelte van de Vestdijkstraat gelegen tussen de Frans van Waes-
berghestraat en de Kloostergang is tijdelijk tweerichtingsverkeer inge-
steld. De rijrichting in de Grote Zwanenstraat blijft gehandhaafd. Deze 
wordt na afronding van de werken in de Frans van Waesberghestraat 
terug omgedraaid.

Werken Houtenkwartier
In het Houtenkwartier is sprake van spoorvorming in de rijbaan. Tijdens 
de afsluiting van de Frans van Waesberghestraat wordt dit herstelt. Deze 
werkzaamheden vinden plaats in de eerste weken van de afsluiting. 

Nieuwe rijrichting na afronding werken
Na afronding van de werken in de Frans van Waesberghestraat wordt er 
tweerichtingsverkeer ingesteld in het gedeelte van de straat gelegen tus-
sen de Gentsestraat en Houtenkwartier. Dit geldt niet voor vrachtverkeer. 
Vrachtverkeer mag niet vanuit de Gentsestraat de Frans van Waesberh-
gestraat 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.


