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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 vernieuwen van de gevel op de locatie Kapelledreef 18 (aanvraag 

ontvangen d.d. 19 februari 2017).

Graauw:
-  het bouwen van een vervangende woning op de locatie Duivenhoeksestraat 26 

(aanvraag ontvangen d.d. 18 februari 2017).
-  het kappen van een boom op de locatie Oude Graauwsedijk ongenummerd, 

kadastraal bekend sectie O nummer 184 (aanvraag ontvangen d.d. 21 februari 
2017).

Hulst:
-  het plaatsen van gevelpanelen op de locatie Liniestraat 64 (aanvraag ontvan-

gen d.d. 19 februari 2017).

Kloosterzande:
-  het uitbreiden van de woning op de locatie Hulsterweg 7 (aanvraag ontvangen 

d.d. 17 februari 2017).
-  het uitbreiden van de woning op de locatie Oosthof 14 (aanvraag ontvangen 

d.d. 21 februari 2017).

Sint Jansteen:
-  het bouwen van een woning op de locatie Carmen ongenummerd te Sint 

Jansteen (aanvraag ontvangen d.d. 20 februari 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 plaatsen van een carport op de locatie Azieweg 19b (besluit verzonden d.d. 

24 februari 2017).

Kloosterzande:
-  het verbouwen van de woning en het veranderen van de kapconstructie op de 

locatie Pastoor Smuldersstraat 93 (besluit verzonden d.d. 21 februari 2017).

Paal:
-  het herstellen van de geulpatronen op de locatie Zeedijk ongenummerd, 

kadastraal bekend sectie D, nummer 1515 (besluit verzonden d.d. 20 februari 
2017).

Sint Jansteen:
-  het aanleggen van een oprit op de locatie Wilhelminastraat 56 (besluit verzon-

den d.d. 24 februari 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).

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

Clinge:
-  het verwijderen van asbesthoudende golfplaten op de locatie Beatrixstraat 6 

(melding geaccepteerd d.d. 21 februari 2017).
-  het verwijderen van asbest op het dak van de schuur en het slopen van de 

schoorsteen op de locatie Rembrandtstraat 13 (melding geaccepteerd d.d. 21 
februari 2017).

Hulst:
-  het gedeeltelijk slopen van de panden op de locatie Houtmarkt 6 en 8 (mel-

ding geaccepteerd d.d. 23 februari 2017).

Kloosterzande:
-  het verwijderen van asbest op de locatie Duivenhoeksestraat 65 (melding 

geaccepteerd d.d. 21 februari 2017).

Vogelwaarde:
-  het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie Rapenburg 122 

(melding geaccepteerd d.d. 20 februari 2017).
-  het saneren van asbest en vernieuwing van het dak op de locatie Bossestraat 

155 (melding geaccepteerd d.d. 21 februari 2017).
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S VERLENGEN BESLISTERMIJN OP AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de volgende 
aanvraag om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingspro-
cedure van toepassing is, de beslistermijn hebben verlengd met maximaal zes 
weken:

Hulst:
-  het plaatsen van een tuinhuis en hekwerk op de locatie Zeildijk 6 (besluit 

verzonden d.d. 24 februari 2017).
-  het veranderen van het bestaande gebruik op de locatie Stationsplein 17 (be-

sluit verzonden d.d. 21 februari 2017).

Kapellebrug:
-  het plaatsen van een paardenstalling op de locatie Gentsevaart 127 (besluit 

verzonden d.d. 20 februari 2017).

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.

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND

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

Locatie :  Oude Graauwsedijk ong. te Graauw, kadastraal bekend HTN nr. 
499

Voor : de tijdelijke opslag van 350 – 400 ton geitenmest
Datum indiening : 6 februari 2017
Zaaknr. : M-ACT170078

Locatie : Opperstraat ong. te Clinge, kadastraal bekend sectie R nr. 574
Voor : de opslag van 30 ton vaste stalmest
Locatie : Clitexweg ong. te Clinge, kadastraal bekend sectie R nr. 210
Voor : de opslag van 90 ton vaste stalmest
Datum indiening : 7 februari 2017
Zaaknr. : M-ACT170079

Locatie :  Woestijnestraat ong. te Clinge, kadastraal bekend sectie R nr. 
253

Voor : de opslag van 40 ton vaste stalmest
Locatie : Opperstraat ong. te Clinge, kadastraal bekend sectie R nr. 574
Voor : de opslag van 60 ton vaste stalmest
Locatie : Opperstraat ong. te Clinge, kadastraal bekend sectie R nr. 226
Voor : de opslag van 60 ton vaste stalmest
Datum indiening : 14 februari 2017
Zaaknr. : M-ACT170093

Locatie : Kerkweg ong. te Hengstdijk, kadastraal bekend sectie P nr. 149
Voor : de tijdelijke opslag van 50 ton stalmest
Datum indiening : 15 februari 2017
Zaaknr. : M-ACT170096

De meldingen liggen gedurende vier weken ter inzage in de gemeentewinkel. U 
dient hiervoor een afspraak te maken.  Voor nadere informatie m.b.t. de meldin-
gen Activiteitenbesluit kunt u terecht bij de RUD Zeeland, op tel. 0115-745100.

VERKEERSMAATREGEL FRANS VAN WAESBERGHESTRAAT TE HULST
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een verkeersbesluit 
hebben genomen voor de Frans van Waesberghestraat. In deze straat wordt de 
rijrichting in het gedeelte tussen het Houtenkwartier en de Gentsestraat te Hulst 
tweerichtingsverkeer. Vrachtverkeer mag de Frans van Waesberghestraat via de 
Gentsestraat niet in.

De genomen verkeersbesluiten worden gepubliceerd op 
www.officielebekendmakingen.nl 

Met ingang van 2 maart  tot en met 12 april 2017 ligt het verkeersbesluit voor 
een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te 
Hulst.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden van 2 maart 
tot en met 12 april 2017 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift 
moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de 
indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 
is gericht en de gronden van het bezwaar.

Tevens kan indien bezwaar wordt gemaakt, een verzoek om voorlopige voor-
ziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank sector 
bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor een verzoek om een 
voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

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 zijn. Het betreft 
een activiteit in gemeenschapscentrum De Kauter Hulsterloostraat 81 te Nieuw-
Namen op 8 april en 24 juni 2017.

RAADSBESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 
139 van de Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Alge-
mene wet bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht, bekend, dat de navolgende besluiten op 23 februari 2017 door de 
raad van de gemeente Hulst zijn genomen. Voor de op grond van artikel 139 Ge-
meentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het collegebe-
sluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166 bekend 
te maken andere besluiten van algemene strekking, geldt, dat die besluiten 
tevens in het elektronisch gemeenteblad zijn opgenomen, welke publicatie voor 
die besluiten leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via 
www.overheid.nl door onder “Direct naar” naar “Gemeenteblad” te gaan en 
bij “Publicerende organisatie(s)” de organisatienaam “Hulst” in te voeren en 
te selecteren. Op de webpagina die dan verschijnt, kunt u onderaan op zoeken 
klikken.

Nr. RA2017/0013:  Besluit tot vaststelling van de Financiële verordening 
gemeente Hulst 2017 (verordening ex artikel 212 Gemeen-
tewet); tevens besluit tot intrekking van de Financiële veror-
dening gemeente Hulst die werd vastgesteld bij raadsbesluit 
Rb2007/105  d.d. 13  december 2007; Inwerkingtreding en 
intrekking: telkens met ingang van 1 januari 2017; Over-
gangsrecht: zoals in artikel 24 van de verordening is vermeld; 

Nr. RA2017/0022:  Besluit tot vaststelling van de 5de begrotingswijziging van de 
programmabegroting 2017.

Deze besluiten liggen ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht 
voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 
24 te Hulst. Ingevolge de artikelen 140 en 141 van de Gemeentewet zijn de 
teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende 
voorschriften inhouden, vanaf 1 januari 2014 in geconsolideerde vorm voor een 
ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze 
aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten 
van algemene strekking.

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, 1 maart 2017

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

IN
FO NIEUWS VAN DE GEMEENTERAAD 

Op donderdag 23 februari 2017 vergaderde de gemeenteraad van 
Hulst voor de eerste keer in 2017. 

De raad heeft tijdens deze vergadering het bestemmingsplan Hoevedreef 
te Clinge vastgesteld, evenals de bestemmingsplannen Kauterstraat te 
Nieuw-Namen, herstel bedrijfsbestemming Sint Jansteen en Zoutestraat 
67-91 te Hulst. Tevens stelde de raad het bestemmingsplan “Parapluher-
ziening huisvesting arbeidsmigranten en seizoenarbeiders” vast.

Verder heeft de raad ingestemd met het handhavingsbeleid horeca bin-
nenstad; dit om de uitgaansproblematiek in de Hulsterse binnenstad aan 
te pakken. Voor de realisatie van de nieuwe brede school te Sint Jans-
teen werd extra geld beschikbaar gesteld. Daarnaast werd de Financiële 
Verordening gemeente Hulst 2017 vastgesteld en werd de samenstel-
ling van de raadscommissies aangepast. Tenslotte werd het rapport en de 
perspectiefnota van het Organisatieonderzoek Veiligheidsregio Zeeland 
besproken en werd een motie goedgekeurd over vervangings- en onder-
houdskredieten.

De eerstvolgende raadsvergadering staat gepland op 13 april 2017.

Informatie over de gemeenteraad kunt u terugvinden op www.gemeen-
tehulst.nl onder raadsinformatie. Daar kunt u ook de raadsvergadering 
nog eens naluisteren. Dit kan ook op uw tablet via de app Politiek Portaal. 
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ACTIVITEITEN GEMEENTE HULST
2 maart ’17 Zangers van Toen – Antonius Kloosterzande
2 maart ’17  Samen in beweging – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
2 maart ’17  Kaartjes maken en zangclub – De Blaauwe Hoeve Hulst
3 maart ’17 Kaarten – Café d’Waes Kloosterzande
3 maart ’17 Kaarten – Rue du Nord Walsoorden 
3 maart ’17 KBO bingo – De Lieve Hulst
3 maart ’17 Beautyochtend – De Serre Binnenstad Hulst
3 maart ’17 Koersbal en bingo – Antonius Kloosterzande
3 maart ’17 Schilderen – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
3 maart ’17 Inloopmiddag – De Serre Binnenstad Hulst
4 maart ’17 Jaarmarkt – Sint Jansteen
5 maart ’17 Brocanteriemarkt – Oude Kaai Graauw
5 maart ’17 Carnavalsoptocht – Ossenisse
5 maart ’17 Optreden de Jumbo’s – De Lieve Hulst
5 maart ’17 Uit op zondagmiddag – De Lieve Hulst
5 maart ’17 Koffie drinken – De Serre Binnenstad Hulst
6 maart ’17 Kaarten – Antonius Kloosterzande
6 maart ’17 Sjoelen – De Blaauwe Hoeve Hulst
6 maart ’17 Samen in beweging – De Serre Binnenstad Hulst
6 maart ’17  Creatief/spelletjes – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
6 maart ’17 Internetcafé – Antonius Kloosterzande
7 maart ’17  Kaarten/sjoelen, creaclub/koffiemiddag en NL Doet Mid-

dag – Antonius Kloosterzande
7 maart ’17 Bingo – De Blaauwe Hoeve Hulst
7 maart ’17 Schilderclub – De Blaauwe Hoeve Hulst
7 maart ’17  Kaartjes maken en samen eten – De Serre Binnenstad Hulst
8 maart ’17 KBO seniorendiner – Binnendéur Kloosterzande
8 maart ’17  Bakken en koffiemiddag – Curamus, locatie Zoutestraat 

Hulst
8 maart ’17 Cursus Spaans – De Warande Sint Jansteen
8 maart ’17 Koersbal – Malpertuus Clinge
8 maart ’17 Internetcafé – De Blaauwe Hoeve Hulst
8 maart ’17 Inloopmiddag – De Serre Binnenstad Hulst
8 maart ’17  Gymles voor senioren – Dorpscentrum Vogelwaarde
8 maart ’17 Gymles voor senioren – Dorpshuis Terhole

Informatie over contactpersonen van en nadere informatie over bo-
venstaande 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

IN
FO KWIJTSCHELDING BELASTINGEN

Eind februari 2017 werden de belastingaanslagen weer verstuurd. 
De aanslagen bestaan uit de waterschaps- en gemeentelijke belas-

tingen. Sabewa Zeeland verstuurde de aanslagbiljetten – in twee aparte 
enveloppen - namens Waterschap Scheldestromen en de gemeente Hulst. 

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of lager? Dan kunt u een kwijt-
scheldingsformulier aanvragen. Dit kan op www.Sabewazeeland.nl of op 
tel. 088-9995800 (kies optie Innen, keuze 2)
Niet iedereen heeft recht op kwijtschelding. Het heeft geen zin om kwijt-
schelding aan te vragen als één van de volgende situaties op u van toe-
passing is:
•  de waarde van uw auto bedraagt meer dan 2.269 euro en is niet on-

misbaar voor u (of één van uw minderjarige inwonende gezinsleden) 
in verband met de uitoefening van uw beroep of vanwege medische 
redenen. Let op: Hieronder wordt niet verstaan woon/werkverkeer;

• u heeft overwaarde op een eigen woning;
• u heeft de aanslag langer dan drie maanden geleden betaald;
• het tegoed op al uw bank- en spaarrekeningen is samen hoger dan 
het maandinkomen waarop u op basis van de participatiewet recht zou 
hebben, vermeerderd met één maand huur en één maand ziektekos-
tenpremie, één maand kindgebonden budget en één maand kinderop-
vangtoeslag. 
U kunt kwijtschelding het beste aanvragen binnen twee maanden na het 
ontvangen van uw belastingaanslag. Als u langer dan drie maanden ge-
leden uw aanslag heeft betaald, kunt u geen kwijtschelding meer aan-
vragen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Sabewa Zeeland bereikbaar op tel. 
088-9995800. Ook vindt u meer informatie op www.Sabewazeeland.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.

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 

100 DAGEN ZO MIN MOGELIJK AFVAL 

Begin april 2017 start in de gemeente Hulst de af-
valactie 100-100-100: 100 gezinnen gaan 100 da-
gen hun afval 100% scheiden. Alle inwoners van de 
gemeente worden uitgenodigd en uitgedaagd zich 
voor dit project aan te melden. Kunt u 100 dagen 
leven met minder afval?

In de gemeente Hulst wordt jaarlijks 236 kilo restaf-
val per persoon ingezameld. Dat is 36 kilo meer dan het landelijke gemid-
delde. En de overheid wil dat in 2020 terugbrengen naar maximaal 100 
kilo restafval per persoon. Over drie jaar dus minder dan de helft van nu… 
Dat vraagt om actie!

100 dagen in actie
Daarom gaan in de gemeente Hulst de mouwen 100 dagen omhoog en 
gaan we met 100 gezinnen aan de slag. Er zijn ons al 100 gemeenten 
voor gegaan. Daar bleek de actie een groot succes. Het bleek gewoon een 
kwestie van doen. Kunnen wij dat in Hulst ook?

Maandag 3 april 2017 is de eerste dag van de 100 dagen actie. Ieder-
een mag meedoen: van jong tot oud, van eenpersoonshuishoudens tot 
grote gezinnen, woonachtig in een polderwoning of in een appartement. 
Deelnemers proberen in de periode van 3 april tot en met 11 juli 2017 zo 
weinig mogelijk restafval over te houden. Restafval is het afval dat in de 
grijze rolemmer gaat. 
Dit restafval kan worden verminderd door het afval beter te scheiden en 
door anders in te kopen, waardoor minder afval in huis komt. 

Meedoen
Vanaf 1 maart 2017 kunt u zich aanmelden via www.hulst.100-100-100.
nl Inschrijven kan tot en met 24 maart 2017. Deelnemers worden uitge-
nodigd voor een startbijeenkomst die eind maart 2017 plaatsvindt. 

Als u meedoet, krijgt u vele tips, informatie en inspiratie over afval schei-
den en het voorkomen van afval. Doel van de actie is inzicht te krijgen in 
ons afvalgedrag en aanzetten tot anders handelen om uiteindelijk minder 
restafval over te houden en afval beter te gaan scheiden. Het project 
maakt ons bewust van de hoeveelheid afval die er is en hoe we een po-
sitieve bijdrage kunnen leveren aan het beperken daarvan. De informatie 
die voortkomt uit het project gaat de gemeente gebruiken om te bekijken 
hoe we de doelstelling van de overheid kunnen bereiken: over drie jaar 
nog maar 100 kilo restafval per inwoner.

TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN 2017

Op woensdag 15 maart 2017 zijn het Tweede Kamer verkiezingen. Op die 
dag kiezen de kiesgerechtigden in ons land de leden van de Tweede Ka-
mer. In totaal moeten 150 leden van de Tweede Kamer worden gekozen. 

De stempassen worden uiterlijk 1 maart 2017 bij alle kiesgerechtigden 
bezorgd.
Op de stempas staat het adres van het voor u dichtstbijzijnde stembureau. 
Dit neemt niet weg dat u in een stembureau naar keuze binnen de ge-
meente uw stem kan uitbrengen.

Bij de Tweede Kamer verkiezingen mag iedereen stemmen, die:
- Niet is uitgesloten van het kiesrecht.
- De Nederlandse nationaliteit heeft.
- Op 15 maart 2017 de leeftijd van achttien jaar heeft.
-  U ontvangt van de gemeente alleen een stempas als u op 30 januari 

2017 ingeschreven bent in de gemeentelijke basisadministratie van de 
gemeente Hulst.

Als u zelf op 15 maart 2017 niet naar het stembureau kunt komen, kunt 
u toch stemmen. Dit kan middels een volmacht. U kunt dan een andere 
kiezer machtigen om voor u te stemmen. Dit doet u door uw stempas aan 
die kiezer over te dragen, tezamen met een kopie van uw identiteitsbe-
wijs. De gemachtigde kan de volmacht alleen gelijk met zijn/haar eigen 
stem in het zelfde stembureau uitbrengen. Een kiezer mag per verkiezing 
niet meer dan twee volmachten aannemen.

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 

SLOOP ROZENHOFJE

Het Rozenhofje te Kloosterzande wordt momenteel gesloopt. Op maan-
dag 20 februari 2017 verrichtte wethouder Adri Totté persoonlijk de eer-
ste sloophandeling. 

Op 17 april 2015 werd Dorpshuis Binnendéur te Kloosterzande geopend. 
Met deze opening verloor het Rozenhofje aan het Rozenhof haar functie. 
Het gebouw staat sindsdien leeg. Besloten is tot sloop over te gaan om 
verpaupering tegen te gaan en vandalisme te voorkomen. 

Na de sloop van het Rozenhofje is er een vrij perceel van ruim 2.000 m2 
ontstaan. De gemeente is voornemens dit perceel te koop aan te bieden. 
De mogelijkheden voor dit perceel worden momenteel in kaart gebracht.

GRATIS PARKEREN OP 4 MAART

In 2017 mag elke eerste zaterdag van de maand gratis worden gepar-
keerd in de Hulster binnenstad. Aanstaande zaterdag 4 maart 2017 moet 
er dus niet worden betaald. 
De zaterdagen waarop niet moet worden betaald zijn: 4 maart, 1 april, 
6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en 
2 december 2017. 
Het toekennen van dagen waarop gratis kan worden geparkeerd in de 
Hulster binnenstad is onderdeel van het nieuwe parkeerbeleid. Dat be-
leid werd vorig jaar door de gemeenteraad van Hulst vastgesteld. Het 
college van burgemeester en wethouders kan twaalf dagen per jaar aan-
wijzen waarop er gratis kan worden geparkeerd. Dit gebeurt in overleg 
met Ondernemersorganisatie Hulst Vestingstad.

Betaald parkeerbeleid
Buiten de stadswallen van Hulst mag overal gratis worden geparkeerd. In 
de Hulster binnenstad is het betaald parkeren. Dit gebied wordt omringd 
door de stadswallen en is aangeduid met verkeersborden. Het tarief be-
draagt 1,30 euro per uur. De betaald parkeertijden zijn: maandag t/m 
zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur én zondag van 12.00 tot 18.00 uur 
Het parkeerbeleid wijzigde op 1 juli 2016. Sindsdien zijn er maar liefst 
226 parkeerplaatsen meer in Hulst waar gratis mag worden geparkeerd. 


