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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 vervangen van de kozijnen op de locatie ’s Gravenstraat 178 (aanvraag 

ontvangen d.d. 13 februari 2017);
Graauw:
-  het verbouwen van de woning en schuur op de locatie Dwarsstraat 9 (aanvraag 

ontvangen d.d. 17 januari 2017);
Hengstdijk:
-  het plaatsen van een sanitair gebouw op de locatie Vogelweg 4 (aanvraag 

ontvangen d.d. 31 januari 2017);
Hulst:
-  het realiseren van een opbouw op de bestaande woning op de locatie  

Janseniuslaan 50 (aanvraag ontvangen d.d. 15 februari 2017);
Kloosterzande:
-  het plaatsen van twee dakkapellen op de locatie Emmastraat 10 (aanvraag 

ontvangen d.d. 15 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 een omgevings-
vergunning hebben verleend betreffende het vernieuwen van de kozijnen op 
de locatie Baronieplein 18 te Sint Jansteen (besluit verzonden d.d. 15 februari 
2017).

U kunt de verleende vergunningen inzien tot en met 19 maart 2017. U dient 
hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 
19 maart 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.

NUMMERAANDUIDINGSBESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat het volgende num-
meraanduidingsbesluit is genomen.
 
Toekenning
Nieuw Namen:
- Kerkpad 27 en 27a is toegekend (datum besluit d.d 14 februari 2017).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en 
met 5 april 2017 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.

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

Graauw:
-  het slopen van de bestaande showroom op de locatie Meloweg 1 (melding 

geaccepteerd d.d. 16 februari 2017);
Vogelwaarde:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Bossestraat 

67 (melding geaccepteerd d.d. 13 februari 2017).

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN ABSDAALSEWEG TE HULST
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 wijzigingsplan Absdaalse-
weg 44 te Hulst van 23 februari tot en met 5 april 2017 voor een ieder ter 
inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Te-
vens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.
nl onder NL.IMRO.0677.wphulabsdaalsew44-001O. Het plan betreft het wijzigen 
van de bestemming ‘Bedrijven’ naar de bestemming ‘Wonen’ ten behoeve van 
het realiseren van maximaal 4 grondgebonden woningen.

Een ieder kan schriftelijk zijn/ haar 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, op tel. 14 0114.

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

Locatie : Hogeweg 5 te Sint Jansteen
Voor  :  de bouw van een opslagloods voor machines behorende bij 

een grondverzetbedrijf
Datum indiening : 18 januari 2017
Zaaknr. : M-ACT170034
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Locatie  : Zuiddijk 4 te Hengstdijk
Voor   :  het veranderen van het bedrijf door het plaatsen van 7 

voedersilo’s
Datum indiening : 26 januari 2017
Zaaknr.  : M-ACT170051

De meldingen liggen tot en met 22 maart 2017 ter inzage in de gemeentewinkel, 
gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. U dient hiervoor een afspraak te maken.  
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 februari 2017

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

IN
FO

GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN

Vanaf zaterdag 25 februari tot en met dinsdag 28 februari 2017 wordt er 
in alle kernen van de gemeente Hulst weer volop carnaval gevierd. 
In verband met carnaval is op zaterdag 25 februari 2017 de gemeente-
winkel de gehele dag gesloten.
Op dinsdag 28 februari 2017 vindt traditiegetrouw in de hal van het stad-
huis de zogenaamde Boerenbruiloft plaats. In verband hiermee zijn die 
dag alle gemeentelijke diensten vanaf 12.30 uur gesloten.

NIEUWS VAN DE GEMEENTERAAD

Op donderdag 23 februari 2017 vindt om 19.30 uur in de raadzaal 
van het stadhuis te Hulst een vergadering van de gemeenteraad van Hulst 
plaats. Onderstaand treft u de agenda aan van deze openbare vergade-
ring:

1.  Opening
2.  Mededelingen
3.  Vaststellen agenda
4.  Vaststellen verslag van de vergadering d.d. 15 december 2016
5.  Vragenhalfuur
6.  Hamerstukken
6a.  Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 

Hoevedreef te Clinge 
6b.   Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Kauterstraat nabij nr. 7 te 

Nieuw-Namen
6c.   Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan herstel bedrijfsbestem-

ming Sint Jansteen
6d.  Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Zoutestraat 67-91 te Hulst 
6e.   Voorstel tot vaststelling van de Financiële Verordening gemeente 

Hulst 2017 en intrekking van de Financiële verordening gemeente 
Hulst zoals vastgesteld in 2007

7.  Voorstel tot instemming met handhavingsbeleid horeca binnenstad
8.   Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 

Parapluherziening huisvesting arbeidsmigranten en seizoensarbei-
ders

9.   Voorstel tot het beschikbaar stellen van extra middelen voor de rea-
lisatie van de Brede school te Sint Jansteen 

10.  Organisatieonderzoek Veiligheidsregio Zeeland
11.  Moties met betrekking tot niet op de agenda staande onderwerpen
12.  Ingekomen stukken
13.  Rondvraag
14.  Sluiting

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

De raadsvergadering van donderdag 23 februari 2017 is via 
www.gemeentehulst.nl ook live te beluisteren. 

Wanneer u meer informatie wilt over de raadsvergadering, kunt u terecht 
bij de raadsgriffier, de heer D. Van Bunder, op tel. 14 0114 of 
gemeenteraad@gemeentehulst.nl

CARNAVAL: HOU HET LEUTIG!

Nog een paar dagen en het carnaval barst weer los. Vanaf 25 tot en met 
28 februari 2017 wordt er in alle kernen van de gemeente Hulst carna-
val gevierd. Vier dagen met kleurrijke optochten, vrolijk feestgedruis en 
stromende bierkranen. Zoals de laatste jaren ook al het geval was, gelden 
tijdens dit volksfeest ook weer een aantal regels om het carnaval leutig 
én veilig te laten verlopen.

De wagenbouwers zijn inmiddels allemaal uitgebreid ingelicht over het 
Reglement carnavalsoptochten. Belangrijke aandachtspunten hiervan zijn 
het verbod om alcohol of glaswerk ‘aan boord’ te hebben. Verder is het 
niet toegestaan om vuurwerk, rookbommen, open vuur, stro en overige 
brandbare stoffen op de wagen mee te voeren en wordt medewerking 
gevraagd om het geluidsniveau van de muziekinstallatie binnen aan-
vaardbare proporties te houden.

Carnaval gaat in veel gevallen gepaard met een ruime alcoholconsumptie. 
In het verleden is gebleken dat dit helaas niet altijd een gelukkige com-
binatie is. Vernielingen, vandalisme, straatrumoer tot diep in de nacht, 
opstootjes en soms ook vechtpartijtjes waren de minder leuke nevenef-
fecten van het volksfeest. Om deze negatieve aspecten wat in te dam-
men geldt ook dit keer weer het zogenaamde éénrichtingsverkeer in de 
horeca; vanaf 03.00 uur mogen cafés etc. tijdens carnaval geen nieuwe 
bezoekers meer binnenlaten. Verder geldt er een verbod om alcohol te 
gebruiken op de openbare weg. Een uitzondering wordt gemaakt voor de 
optochten in de diverse kernen en voor de ‘leurdag’ op de Grote Markt 
te Hulst en de verlichte optocht en het ‘bal masqué’ te Kloosterzande. 
Tijdens de stoet mag dus wel een biertje worden gedronken, mits hierbij 
geen glazen of glazen flessen worden gebruikt. 

De ervaring heeft geleerd dat met deze maatregelen het carnaval een 
stuk prettiger verloopt. 

Optochten: 
zaterdag 25 februari  Graauw, Sint Jansteen, Clinge en Vogelwaarde 

én verlichte optocht te Kloosterzande
zondag 26 februari  Hulst en Lamswaarde
maandag 27 februari Terhole en Nieuw–Namen
dinsdag 28 februari   Kloosterzande
zondag 5 maart Ossenisse

GEEN MAANDAGMARKT 

Vanaf zaterdag 25 februari tot en met dinsdag 28 februari 2017 is het 
Carnaval in de gemeente Hulst. Op maandag tijdens carnaval vindt sinds 
jaar en dag de Leurdag plaats. Om die reden gaat op maandag 27 februari 
2017 de weekmarkt op de Grote Markt te Hulst niet door.
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EXTRA MAATREGELEN IN STRIJD TEGEN 
HORECAOVERLAST

In de binnenstad van Hulst is sprake van aanhoudende overlast in het 
uitgaansleven. In 2016 werden met de horeca afspraken gemaakt om de 
horecaoverlast tegen te gaan. Recente uitgaansincidenten zijn nu aanlei-
ding om extra maatregelen te nemen. 

Het gemeentelijk aandeel van de vorig jaar gemaakte afspraken hield in 
dat er cameratoezicht zou worden ingevoerd in het horecagebied. Dat is 
in november 2016 gebeurd. Ook werd besloten dat daar waar mogelijk 
gebruik zou worden gemaakt van de mogelijkheid tot het opleggen van 
een gebiedsverbod. Daarvoor is wel een horeca-ontzegging op basis van 
het Convenant Veilig Uitgaan nodig. 

Overeengekomen werd dat de betrokken horecaondernemers in het 
uitgaansgebied camerabeveiliging aan zouden brengen in hun zaak. 
Daarnaast zou de horeca de afspraken uit het Convenant Veilig Uitgaan 
stringenter na gaan leven en intensiever toezicht houden op (geluids-)
overlast van het terras. Ook de communicatie onderling in het uitgaans-
gebied (instellen groepsapp) en richting politie en gemeente over de 
overlast gevende personen zou worden verbeterd.

Ruim een half jaar later moet worden geconcludeerd dat het aandeel 
van de horecaondernemers onvoldoende is opgepakt. De afspraken zijn 
niet nagekomen. Uit oogpunt van de bescherming van de openbare orde 
en het woon- en leefklimaat, acht de burgemeester verdere actie nu 
noodzakelijk. 

Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening kan de burgemeester 
voor één of meerdere horecabedrijven een (tijdelijk) sluitingsuur instel-
len dan wel een bedrijf tijdelijk sluiten. 
Daarnaast kan - op basis van de in juli 2016 vastgestelde Beleidsregels 
Horecaportiers – een horecabedrijf worden verplicht een gecertificeerde 
horecaportier aanwezig te hebben. 
Deze maatregelen zullen worden toegepast als de desbetreffende ho-
recaondernemer nalatig blijft in het nakomen van de afspraken en ver-
plichtingen. 
Als ook die individuele maatregelen geen soelaas bieden, blijft een alge-
meen sluitingsuur een optie. 

De gemeenteraad van Hulst buigt zich tijdens haar vergadering van don-
derdag 23 februari 2017 over deze aanpak. 

www.gemeentehulst.nl
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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.

Sluiting ivm Carnaval
In verband met Carnaval zijn de gemeentelijke diensten gesloten op za-
terdag 25 februari 2017 en op dinsdag 28 februari 2017 vanaf 12.30 uur. 

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 

EVENEMENTEN MET VERKEERSHINDER: 
MAART 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 maart 2017 betreft het de volgende evenementen: 

4 maart 2017:  Jaarmarkt - Sint Jansteen: Hoofdstraat (van Ge-
slechtendijk tot Heerstraat) – Brouwerijstraat (van 
Heerstraat tot Roskamstraat) - Heerstraat (vanaf 
huisnummer 1 tot aan Brouwerijstraat) - Wilhel-
minastraat (van Hoofdstraat tot Burgemeester IJse-
baertstraat) - Martje van Wardje - Oude Drijdijck 
(van Jos Everaardstraat tot Wilhelminastraat);

5 maart 2017:  Carnavalsoptocht - Ossenisse: Opstellen Kanaaldijk – 
Zeedorp – Lageweg – Grindweg naar Hontenisse;

11 maart 2017: Stoffenmarkt - Hulst: Grote Markt  

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

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. 

Op 15 maart 2017 kan er in de gemeente Hulst in vijftien stembureaus 
worden gestemd. Deze zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. Kiesge-
rechtigden kunnen in elk willekeurig stembureau in de gemeente Hulst 
hun stem uitbrengen. 

U kunt stemmen in alle reguliere stembureaus, met uitzondering van 
het stembureau op Kloosterzande. In Kloosterzande wordt het stembu-
reau niet langer ingericht in Woonzorgcentrum Antonius. Bij dit woon-
zorgcentrum vinden verbouwingen en veranderingen plaats. De huidige 
en nieuwe situatie ter plaatse is niet meer geschikt voor het inrichten 
van een stembureau. Daarom wordt op de dag van de verkiezingen in 
Kloosterzande het stembureau ingericht in Dorpshuis Binnendéur aan de 
Pastoor Smuldersstraat 1. 
Op de dag van de verkiezingen wordt in Kloosterzande de Zonnetrein 
ingezet. Die rijdt tussen Woonzorgcentrum Antonius en Dorpshuis Bin-
nendéur. 

De vijftien stembureaus op 15 maart 2017 zijn:
1. Hulst - Stadhuis
2. Hulst - Blaauwe Hoeve (Stichting Curamus)
3. Hulst - Gemeenschapscentrum Den Dullaert
4. Hulst - Reynaertcollege - locatie Gildenstraat
5. Clinge - Gemeenschapscentrum Malpertuus
6. Nieuw Namen - Gemeenschapscentrum De Kauter
7. Graauw - Gemeenschapshuis Graauw
8. Sint Jansteen - Gemeenschapscentrum De Warande
9. Heikant - Gemeenschapscentrum ‘t Heike
10. Kloosterzande – Dorpshuis Binnendéur 
11. Lamswaarde - Dorpscentrum De Luifel
12. Terhole - Dorpshuis Terhole
13. Vogelwaarde - Dorpscentrum Vogelwaarde
14. Ossenisse - Gemeenschapshuis Hof ter Nesse
15. Hengstdijk – Dorpscentrum De Schuur

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 

PROJECT GESLECHTENDIJK AFGEROND

Op woensdag 15 februari 2017 werd het project Geslechtendijk e.o. of-
ficieel afgerond. Wethouder Diana van Damme – Fassaert onthulde die 
dag tijdens een feestelijk moment - samen met wethouder Adri Totté - de 
borden die het 30 km zone gebied ter plaatse aanduiden. 

Sinds juli 2016 werd er gewerkt aan de riolering en herinrichting van de 
Geslechtendijk en een gedeelte van de Hoofdstraat en Wilhelminastraat 
te Sint Jansteen. Deze klus was eind november 2016 geklaard. In januari 
2017 ging ook het Martje van Wardje nog op de schop. Medio februari 
2017 was alles klaar. 

Het 30 km/uur regime geldt in het gebied gelegen tussen het kruispunt 
Geslechtendijk / Baronieplein en het kruispunt Wilhelminastraat / Burg. 
IJsebaertstraat. 

SLEUTELS VOOR PRINSEN CARNAVAL

Op vrijdag 24 februari 2017 draagt burgemeester Jan-Frans Mulder voor 
de eerste keer op één en hetzelfde moment het bestuur van de gemeen-
te over aan de Prinsen en Prinses Carnaval van de gemeente Hulst.

Bij het begin van de carnavalsperiode is het gebruikelijk dat het gemeen-
tebestuur van Hulst de sleutels, die symbool staan voor het bestuur van 
de gemeente, overdraagt aan de verschillende prinsen carnaval. Dit jaar 
gebeurt dat op één en hetzelfde moment. Op vrijdag 24 februari 2017 
zijn alle acht de Prinsen Carnaval en de enige Prinses Carnaval uit de 
gemeente Hulst uitgenodigd op het stadhuis. Daar krijgen zij de sleutels 
overhandigd. 

In totaal zijn het negen sleutels. Eentje is voor de Prinses Carnaval van 
d’Ossekoppen. De andere acht zijn voor de Prinsen Carnaval van De Vos-
sen, De Kloorianen, De Lamsoren, De Vogelpiek, De Djerken, De Krieke-
putters, De Steense Ratten en De Mollen. 

Tijdens deze avond speelt Windkracht 9 een leuk carnavalsdeuntje. De 
overhandiging van de sleutels vindt plaats in het stadhuis te Hulst om 
19.30 uur en is voor genodigden.
Traditiegetrouw vindt de carnavalsoptocht in Ossenisse een week na car-
naval plaats. Op die dag - zondag 5 maart 2017 – wordt door middel van 
het inleveren van de sleutels carnaval 2017 écht afgesloten.

WMO-RAAD VERGADERT

Op dinsdag 28 februari 2017 vergadert de Wmo-raad Hulst om 19.30 uur 
in ’t Kruispunt, aan de Tabakstraat 26  te Hulst. 
Tijdens de vergadering wordt een presentatie gegeven over Buurtbemid-
deling in Hulst.  met aansluitend discussie. Daarnaast staat de evaluatie 
van de ontwikkelingen op het gebied van huishoudelijke ondersteuning 
op de agenda en wordt gesproken over de veranderingen in de jeugd-
hulp. Ook komt de cliëntenmonitor van de nationale ondersteuningsgroep 
Aandacht voor Iedereen aan de orde. Tenslotte wordt het concept-financi-
eel jaarverslag 2016 van de Wmo-raad vastgesteld. 
Belangstellenden zijn van harte welkom. Indien u een onderwerp aan 
de orde wilt stellen tijdens de vergadering, dan bestaat daartoe de ge-
legenheid. U dient dit voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter 
te melden. 


