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INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

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

Graauw:
-  het plaatsen van een tuinhuis en erfafscheiding op de locatie Achtereind-

straat 32  (aanvraag ontvangen d.d. 17 juni 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 OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIERE PROCEDURE)
 
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevings-
vergunning hebben verleend voor:

Hengstdijk:
-  het plaatsen van een sporttoestel en gebruik van het gebouw als sportschool 

op de locatie Plevierstraat 23 (besluit verzonden d.d. 22 juni 2017).

U kunt de verleende vergunning inzien tot en met 3 augustus 2017. U dient 
hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 
3 augustus 2017 tegen een verleende vergunning 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 voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 
4800 PA Breda.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING NA ONTWERPFASE (UITGEBREIDE PROCE-
DURE)

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevings-
vergunning hebben verleend voor:

Ossenisse:
-  het bouwen van een radartoren op de locatie Zeedijk 24 (besluit verzonden 

d.d. 22 juni 2017).

U kunt de aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken inzien tot en met 9 
augustus 2017. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

Tijdens de periode van inzage kan beroep worden ingesteld, door het indienen 
van een gemotiveerd beroepschrift bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 
team bestuursrecht Breda, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het beroepschrift 
moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van 
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep is gericht en de gronden waarop het beroepschrift rust. Geen beroep kan 
worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden 
verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. Het indienen van 
een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde 
belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan 
kan, onder voorwaarden van het indienen van een beroepschrift, een voorlopige 
voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht Breda, Postbus 90006, 4800 PA 
Breda. De indiener van het verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht 
betalen.

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAAG 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 slopen van een bijgebouw op de locatie Zoutestraat 2 (besluit verzonden 

d.d. 23 juni 2017) reden; vergunningsvrij.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 
4 augustus 2017 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden on-
dertekend 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-
meldingen zijn ontvangen en geaccepteerd, voor:

Clinge:
-  het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie Kijkuitstraat 9 

(melding geaccepteerd d.d. 23 juni 2017);
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-  het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie Vylainlaan 25 
(melding geaccepteerd d.d. 20 juni 2017);

-  het slopen van de woning en schuur op de locatie Vlasstraat 18 (melding geac-
cepteerd d.d. 23 juni 2017);

Hengstdijk:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Reygerskreek 

36 (melding geaccepteerd d.d. 23 juni 2017);

Hulst:
-  het (gedeeltelijk) slopen van de panden/ de opstallen op de locatie Lange 

Nieuwstraat 12 (melding geaccepteerd d.d. 19 juni 2017);
-  het slopen van een berging en verwijderen van asbesthoudende golfplaten op 

de locatie Tegelberglaan 11 (melding geaccepteerd d.d. 20 juni 2017);

Kloosterzande:
-  het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie Schapersdijk 5 

(melding geaccepteerd d.d. 23 juni 2017);

Lamswaarde:
-  het verwijderen van de tuinafscheiding en tuinkas op de locatie Roverberg-

sestraat 10 (melding geaccepteerd d.d. 20 juni 2017);

Terhole:
-  het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie Havendijk 5 

(melding geaccepteerd d.d. 21 juni 2017).

VERLENGEN BESLISTERMIJN OP AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de volgende 
aanvraag om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidings-
procedure van toepassing is, de beslistermijn hebben verlengd met maximaal 6 
weken:

Hulst:
-  het plaatsen van een vervangend tuinhuis op de locatie Nieuweweg 34 (besluit 

verzonden d.d. 19 juni 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.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ZOUTESTRAAT TE HULST, HEIDESTRAAT TE HEIKANT 
(N169)

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 
3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 
Zoutestraat 97 Hulst, Heidestraat ong. Heikant van 29 juni tot en met 9 augustus 
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.bpheikheidestrN169-001O. Het 
bestemmingsplan betreft de sloop van een woning aan de Zoutestraat 97 te Hulst 
en het realiseren van een nieuwe woonlocatie aan de Heidestraat ongenummerd 
te Heikant (kadastraal bekend als gemeente Hulst, nummer sectie N, nummer 
169). Momenteel is dit perceel in gebruik als weiland.

Een ieder kan schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, 
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, bereikbaar op tel. 14 0114.

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND

Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning V.O.F. ‘Ons Belang’

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij op 21 juni 2017 
een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorberei-
dingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van V.O.F. ‘Ons Belang’. De 
aanvraag heeft betrekking op een omgevingsvergunning beperkte milieutoets 
voor het wijzigen van het aantal schapen. Deze aanvraag ligt niet ter inzage, 
maar kan op verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift wordt over-
wogen, moet eerst het besluit op de aanvraag worden afgewacht. Voor nadere in-
formatie kunt u zich wenden tot J. Schelfhout van de RUD Zeeland, bereikbaar op 
tel. 06-51204632. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV170362.

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

Locatie : Willem Hendrikstraat te Graauw, kad. nr. O 476
Voor  : de tijdelijke opslag van vaste meststoffen
Datum indiening : 9 juni 2017
Zaaknr. : M-ACT170356

Locatie : Lange Nieuwstraat 2 te Hulst
Voor  : veranderen van danscafé naar tapasbar
Datum indiening : 8 juni 2017
Zaaknr. : M-ACT170354

Locatie : Papaverweg ongenummerd te Graauw, kad. nr. R 389 en 399
Voor  : de tijdelijke opslag van vaste meststoffen

Datum indiening : 12 juni 2017
Zaaknr. : M-ACT170357

De meldingen liggen tot en met 26 juli 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.

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, 28 juni 2017

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

IN
FO INZAMELING OUD PAPIER

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

Maandag 3 juli: Kloosterzande en Walsoorden
Dinsdag 4 juli: Tivoli, Dullaert en Vogelbuurt
Woensdag 5 juli:  Groote Kreek, Nieuw Hulst, Liniestraat en Moer-

schansstraat
Donderdag 6 juli:  Binnenstad Hulst, Absdaalseweg, Steensedijk, Com-

ponistenwijk, Van der Maelstedeweg, Zoetevaart, 
Wittebrug en Absdale  

Vrijdag 7 juli:  Nieuw Namen, Zandberg, Graauw, Paal, Hengstdijk 
en Kuitaart

Maandag 10 juli:  Buitengebied met uitzondering van het buitengebied 
ten noorden van de N290 en ten westen van de N689

Dinsdag 11 juli:  Vogelwaarde, Ossenisse, Buitengebied ten noorden 
van N290 en ten westen van N689

Woensdag 12 juli: Clinge en Kapellebrug
Donderdag 13 juli: Sint Jansteen
Vrijdag 14 juli:  Heikant, Terhole, Lamswaarde, Zoutestraat, Koe-

koeksbloem, Zeildijk, Zandstraat, Blaauwe Hofke

U wordt verzocht uw rolemmer op de betreffende dag vanaf 7.30 uur aan 
straat te zetten.

GEMEENTEWINKEL OP ZATERDAG GESLOTEN IN 
VAKANTIEPERIODE

In verband met het zomerreces is de gemeentewinkel te Hulst in de 
maanden juli en augustus 2017 op zaterdag gesloten. 

Op weekdagen gelden in die periode gewoon de reguliere openingstij-
den. Deze zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 
uur. Op woensdag is de gemeentewinkel open van 9.00 uur tot 20.00 
uur.  De gemeentewinkel is dan vanaf 16.00 uur open voor een beperkt 
aanbod van producten (paspoort, rijbewijzen, uittreksels GBA, parkeer-
vergunningen etc.). 

Op weekdagen kan men na de middag terecht op afspraak. Een afspraak 
kan worden gemaakt via telefoon of via de website van de gemeente 
Hulst; dit minimaal één dag op voorhand. 
De gemeente Hulst is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 
16.00 uur op telefoonnummer 14 0114.
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ACTIVITEITEN GEMEENTE HULST

t/m 9 juli ’17  Tentoonstelling 500 jaar reformatie in Hulst e.o. – 
Streekmuseum Hulst

30 juni ’17 Educatief kunst event – Kunstparkje Graauw
30 juni ’17 KBO koersbal en wandelen – Malpertuus Clinge
30 juni ’17 Biljarten KBO – ’t Heike Heikant
30 juni ’17  KBO tekenen/schilderen – De Warande Sint Jansteen
1 t/m 3 juli ’17 Kermis – Kloosterzande
1 t/m 4 juli ’17 Kermis – Absdale
1 juli ’17  Optreden Harmonie Hulst – De Blaauwe Hoeve Hulst
1 juli ’17  Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten – De Lieve 

Hulst
1 juli ’17 Viswedstrijd – Zestigvoetkreek Clinge
1 juli ’17 Graauw op stelten – Dorpsplein Graauw
1+2 juli ’17 Molenstraatfeesten - Kloosterzande
2 juli ’17  Viswedstrijd HSV De Lustige Hengelaar – ’t Groot Eiland 

Hulst
2 juli ’17 Brocanteriemarkt – Oude Kaai Graauw
2 juli ’17 Korenfestival – Binnenstad Hulst
2 juli ’17 Koffie drinken – De Serre Binnenstad Hulst
3 juli ’17 KBO internetcafé – De Warande Sint Jansteen
3 juli ’17 Wielerwedstrijd – Kloosterzande
3 juli ’17 Inloopmiddag – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
3 juli ’17 Samen in beweging – De Serre Binnenstad Hulst
3 juli ’17 Sjoelen – De Blaauwe Hoeve Hulst
4 juli ’17  KBO sjoelen en jeu de boules/koersbal – De Warande 

Sint Jansteen
4 juli ’17  Schilderclub, bingo en bloemschikken – De Blaauwe 

Hoeve Hulst
4 juli ’17  Kaartjes maken en samen eten – De Serre Binnenstad 

Hulst
5 juli ’17  KBO kaarten en fietsen – De Warande Sint Jansteen
5 juli ’17 Fietstocht – Binnendéur Kloosterzande 
5 juli ’17 Koffiemiddag – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
5 juli ’17 Inloopmiddag – De Serre Binnenstad Hulst
5 juli ’17 Internetcafé – De Blaauwe Hoeve Hulst
5 juli ’17  Gymles voor senioren – Dorpscentrum Vogelwaarde
5 juli ’17 Gymles voor senioren – Dorpshuis Terhole
5 juli ’17 Koersbal – Malpertuus Clinge

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

www.gemeentehulst.nl

IN
FO GRATIS PARKEREN OP 1 JULI 

In 2017 mag elke eerste zaterdag van de maand gratis worden ge-
parkeerd in de Hulster binnenstad. Aanstaande zaterdag 1 juli 2017 

moet er dus niet worden betaald. 

De zaterdagen waarop niet moet worden betaald zijn: 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 beleid 
werd vorig jaar door de gemeenteraad van Hulst vastgesteld. Het college 
van burgemeester en wethouders kan twaalf dagen per jaar aanwijzen 
waarop er gratis kan worden geparkeerd. Dit gebeurt in overleg met On-
dernemersorganisatie 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. 

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.

Let op: In de maanden juli en augustus 2017 is de gemeentewinkel op 
zaterdagen gesloten in verband met het zomerreces. 

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 

UNIEKE VINDPLAATS OP STADSWAL HULST

In Hulst is een unieke Vindplaats in productie. Deze komt op het Breder-
odebolwerk, achter de 
Keldermanspoort. Het wordt een bijzondere speel- en ontmoetingsplek 
voor kinderen, maar zeker ook een amusante plek voor volwassenen. 

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. 

De Vindplaats is als het ware een plek waar archeologische vondsten bo-
vengronds zijn gehaald. De kinderen beleven er al spelend onderdelen 
van de historie van Hulst. Centraal staat de Spaanse bezetting van Hulst. 
Er is in de Tachtigjarige Oorlog flink gevochten tussen de Spanjaarden en 
de Staatsen om Hulst in handen te krijgen. Het moge duidelijk zijn dat 
de Hulster stadswallen een lang verleden kennen en daarmee heel wat 
geheimen met zich meedragen.

Zowel voor inwoners als bezoekers wordt het een leuke plaats om te ver-
toeven en bezig te zijn.  Om de beleving van de Hulster historie een extra 
impuls te geven is het de bedoeling dat een interactieve kanonskogel 
(audiobol) wordt geplaatst die op verrassende wijze informatie verstrekt. 

De Vindplaats wordt echt een unieke speeltuin. Geen standaard toestellen 
uit een catalogus. Alle onderdelen van de Vindplaats worden stuk voor 
stuk speciaal voor dit project gemaakt. Dat gebeurt door het lokale be-
drijf PVB Zeeland uit Hulst. Zij hebben daarmee ruime ervaring. Ook voor 
bijvoorbeeld de Efteling en Plopsaland hebben zij het nodige gemaakt. 

Het streven is om de Vindplaats vóór de Hulster Vestingdagen te kun-
nen openen. Die vinden plaats op zaterdag 26 augustus en zondag 27 
augustus 2017. 

Voor het totaalproject Versterk de Vesting is een subsidie aangevraagd bij 
het Europese POP/LEADER-programma. 

EVENEMENTEN MET VERKEERSHINDER: JULI 2017 

De komende maand zijn er een aantal evenementen waarvoor een ver-
keersbesluit is genomen. In verband met deze evenementen geldt ter 
plaatse een wegafsluiting, een parkeerverbod en is de wegsleepregeling 
van kracht. Auto’s welke tijdens de genoemde tijdstippen en data toch op 
de genoemde plaatsen staan geparkeerd, kunnen - indien noodzakelijk 
- op kosten van de desbetreffende automobilist worden weggesleept.

In juli 2017 betreft het de volgende evenementen: 
30 juni t/m 3 juli: Kermis - Kloosterzande: Hof te Zandeplein (parkeer-
plaatsen).
1+2 juli: Molenstraatfeesten – Kloosterzande: Cloosterstraat, Hof te Zan-
deplein en Hulsterweg.
3 juli: Ronde van Kloosterzande – Kloosterzande: Cloosterstraat, Hulster-
weg, Oudeweg, Hoek en Bosch, Zoutedijk, Poolsplein
7+8 juli: Ronde van Hengstdijk – Vogelwaarde: Rapenburg, Hengstdijkse 
Keiweg, Copwijkseweg, Kamperweg, Campensedijk, Drie Gezustersdijk, 
Parallelweg N290.
8 juli: Zomercarnaval – Graauw: Duivenhoeksestraat, Havenstraat en Dijk 
van de Alsteinpolder.
13 t/m 18 juli: Kermis – Clinge: Negotieplein en Kennedylaan.
18 juli: Kermiskoers – Clinge: ’s-Gravenstraat, Kerkstraat, Beukelzstraat, 
Frans Halsstraat, ’s-Gravenstraat, Woestijnestraat, Thieberghienweg, ’s-
Gravenstraat.
20 t/m 24 juli: Kermis – Terhole: Vlietstraat

De volledige lijst met straten waarvoor de afsluiting of het parkeerverbod 
geldt, kunt u, op afspraak, inzien in de gemeentewinkel te Hulst.

CYCLOMEDIA MAAKT FOTO’S IN GEMEENTE HULST 

In de maanden juli en augustus worden in de gemeente Hulst foto’s ge-
maakt door CycloMedia. Deze foto’s worden uitsluitend ingezet voor pu-
blieke of private activiteiten en worden onder stringente voorwaarden ter 
beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd 
of anderszins openbaar gemaakt. 
CycloMedia is gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld 
brengen van de omgeving. Zij maken met speciale voertuigen 360 gra-
den panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s kunnen worden 
gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, 
visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving 
van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen. 
Nadere informatie vindt u op www.cyclomedia.com 

WERKZAAMHEDEN VOETPAD TE KRUISDORP

Waterschap Scheldestro-
men gaat dit voorjaar 
werkzaamheden uitvoeren 
aan het voetpad op kruis-
dorp. De werkzaamheden 
worden in de periode van 
maandag 3 juli tot en met 
dinsdag 25 juli 2017 uitge-
voerd.
Tijdens de werkzaamheden 
is het mogelijk enige hin-
der te ondervinden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Waterschap Schelde-
stromen, op tel. 06-51155079 of via hans.dieleman@scheldestromen.nl 


