
week 6 - woensdag 8 februari 2017

www.gemeentehulst.nl

INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Clinge:
-  het bouwen van een nieuwe bedrijfswoning met carport op de locatie 

Tiberghienweg 51 (aanvraag ontvangen d.d. 3 februari 2017);

Graauw:
-  het verbouwen van een woning op de locatie Havenstraat 21 (aanvraag 

ontvangen d.d. 30 januari 2017);

Sint Jansteen:
-  het bouwen van een carport aan de bestaande woning op de locatie Tosca 38 

(aanvraag ontvangen d.d. 3 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:

Hengstdijk:
-  het toepassen van een bed & breakfast op de locatie Zuiddijk 17 (besluit 

verzonden d.d. 31 januari 2017);

Hulst:
-  het kappen van 6 bomen op de locatie Zeildijk ongenummerd, kadastraal 

bekend sectie T, nummer 239 (besluit verzonden d.d. 31 januari 2017);
-  het bouwen van een nieuwe bedrijfshal op de locatie Meridiaan 2 (besluit 

verzonden d.d. 31 januari 2017);

Vogelwaarde:
-  het plaatsen van een berging op de locatie Bossestraat 126d (besluit verzon-

den d.d. 1 februari 2017).

Walsoorden:
-  het uitbreiden van kleinschalige horeca op de locatie Walsoordensestraat 3 

(besluit verzonden d.d. 2 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 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.

Toekenning
Hulst:
- Grote Zwanenstraat 22 is toegekend (datum besluit d.d. 31 januari 2017);
- Grote Zwanenstraat 20a is toegekend (datum besluit d.d. 31 januari 2017).

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

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 Assestraat 43 te Hulst;
- het brandveilig gebruiken van het bouwwerk aan de Aziëweg 6 te Hulst;
- het brandveilig gebruiken van het bouwwerk aan de Brinkdreef 2 te Clinge;
- het brandveilig gebruiken van het bouwwerk aan de Hoevedreef 1 te Clinge;
- het brandveilig gebruiken van het bouwwerk aan de Hoevedreef 5 te Clinge;
- het brandveilig gebruiken van het bouwwerk aan de Sterredreef 50 te Clinge

Met ingang van 9 februari tot en met 23 maart 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 
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S 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.

SLOOPMELDINGEN

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

Hengstdijk:
-  het saneren van asbest op de locatie Vogelweg 2 (melding geaccepteerd d.d. 30 

januari 2017);
-  het slopen van woning en een schuur op de locatie Polderweg 16 (melding 

geaccepteerd d.d. 1 februari 2017);

Hulst:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Julianastraat 1 

(melding geaccepteerd d.d. 30 januari 2017);
-  het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie Grote Markt 8 

(melding geaccepteerd d.d. 2 februari 2017);

Kapellebrug:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakplaten op de locatie Gentsevaart 36 

(melding geaccepteerd d.d. 30 januari 2017).

BESTEMMINGSPLAN WILHELMINASTRAAT TE SINT JANSTEEN

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 bestemmingsplan Wilhelminastraat 
53a Sint Jansteen van 9 februari tot en met 22 maart 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.bpstjanwilhelm53a-000O. Het bestemmingsplan betreft 
het realiseren van een vrijstaande woning met bijgebouwen.

Een ieder kan schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad 
van Hulst, 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.

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER WILHELMINASTRAAT TE SINT JANSTEEN

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op artikel 110c, lid 1 van 
de Wet geluidhinder en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht het 
volgende bekend:

Met ingang van 9 februari tot en met 22 maart 2017 ligt het ontwerpbesluit 
betreffende het vaststellen van een hogere grenswaarde vanwege het wegver-
keerslawaai, ten behoeve van de in het ontwerpbestemmingsplan Wilhelmina-
straat 53A te Sint Jansteen opgenomen woonlocatie Wilhelminastraat 53A te Sint 
Jansteen, voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan Grote 
Markt 24 te Hulst. 

Het vaststellen van de hogere grenswaarde houdt verband met het feit dat uit 
akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting op de gevel van de 
geplande woonlocatie, als gevolg van het wegverkeer ter plaatse,  meer bedraagt 
dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Gedurende de periode van  9 februari tot en met 22 maart 2017  kan eenieder 
schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar  maken bij het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst.

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND

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

Locatie : Malpertuuslaan 6 te Clinge
Voor  :  Het ontmantelen van het hertenkamp bij het gemeenschaps-

centrum Malpertuus
Datum indiening : 22 december 2016
Zaaknr. : M-ACT162669

Locatie : Julianastraat 34 te Heikant
Voor  :  Het veranderen van de inrit in westelijke richting en het veran-

deren van de indeling van het bedrijf

Datum indiening : 25 januari 2017
Zaaknr. : M-ACT170049 / 00115226

Voor nadere informatie over deze melding kunt u zich wenden tot de heer L. 
Kaaijsteker van de RUD Zeeland, op tel. 06 51204111 of via lp.kaaijsteker@
rud-zeeland.nl.

De meldingen liggen tot en met 8 maart 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.

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 voor:
Stichting gemeenschapscentrum Malpertuus op zaterdag 25 februari 2017.

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, 8 februari 2017

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

IN
FO INZAMELING OUD PAPIER

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

Maandag 13 februari: Kloosterzande en Walsoorden
Dinsdag 14 februari: Tivoli, Dullaert en Vogelbuurt
Woensdag 15 februari:  Groote Kreek, Nieuw Hulst, Liniestraat en Moer-

schansstraat
Donderdag 16 februari:  Binnenstad Hulst, Absdaalseweg, Steensedijk, 

Componistenwijk, Van der Maelstedeweg, Zoe-
tevaart, Wittebrug en Absdale  

Vrijdag 17 februari:  Nieuw Namen, Zandberg, Graauw, Paal, Hengst-
dijk en Kuitaart

Maandag 20 februari:  Buitengebied met uitzondering van het buiten-
gebied ten noorden van de N290 en ten westen 
van de N689

Dinsdag 21 februari:  Vogelwaarde, Ossenisse, Buitengebied ten noor-
den van N290 en ten westen van N689

Woensdag 22 februari: Clinge en Kapellebrug
Donderdag 23 februari: Sint Jansteen
Vrijdag 24 februari:  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.

DORPSRAAD OSSENISSE VERGADERT
Op dinsdag 14 februari 2017 vindt de jaarlijkse vergadering van de Dorps-
raad Ossenisse plaats. De vergadering vangt aan om 19.30 uur in ge-
meenschapshuis Hof ter Nesse te Ossenisse. 
Tijdens deze avond wordt onder andere gesproken over de reconstructie 
van de Lageweg en de uitvoering van het gemeentelijk verkeers- en ver-
voersplan. Ook komt de leegstand van woningen van Woongoed in de 
Kipstraat en de leegstand van vakantiewoningen in Knuitershoek aan de 
orde. Daarnaast wordt er gesproken over breedband in het buitengebied, 
de radartoren en ankerplaatsen in het kader van het Toeristisch beleid. 
Tenslotte wordt ook nog de stand van zaken van Natura 2000 besproken.
De avond is openbaar en het gemeentebestuur is vertegenwoordigd. 
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ACTIVITEITEN GEMEENTE HULST

9 februari ’17 Hobbymiddag KBO – Malpertuus Clinge
9 februari ’17 Dansen – Malpertuus Clinge
9 februari ’17  Samen in beweging – Curamus, locatie Zoutestraat 28 

Hulst
9 februari ’17  Sjoelen en Witte ’t Nog – De Serre Binnenstad Hulst
9 februari ’17 Zangers van Toen – Antonius Kloosterzande
9 februari ’17  Zangclub Chor-A-Muze en kaartjes maken – 
 De Blaauwe Hoeve Hulst
9+10+13+14+15 februari ’17    KBO biljarten – De Warande Sint Jansteen
10 februari ’17 Kaarten – Café In Den d’Waes Kloosterzande
10 februari ’17 KBO seniorendiner – De Lieve Hulst
10 februari ’17 Kleine bingo – Antonius Kloosterzande
10 februari ’17 Schilderen – Curamus, locatie Zoutestraat 28 Hulst
10 februari ’17 Inloopmiddag – De Serre Binnenstad Hulst
10 februari ’17 Bingo – Malpertuus Clinge
10 februari ’17 KBO kaarten – Binnendéur Kloosterzande
10 februari ’17 Wandelen en kaarten KBO – Malpertuus Clinge
11 februari ’17 2e Voorronde Steenworp – Protestantse kerk Hulst
11 februari ’17 Internetcafé – Malpertuus Clinge
12 februari ’17 Gaaibolling – Hof ter Nesse Ossenisse
12 februari ’17 Koffie drinken – De Serre Binnenstad Hulst
12 februari ’17 Vestingcross – Binnenstad Hulst
12 februari ’17 Uit op zondagmiddag – De Lieve Hulst
13 februari ’17 Samen in beweging – De Serre Binnenstad Hulst
13 februari ’17  Internetcafé, frituur ’t Frietpaleisken en 
 themamaaltijd – Antonius Kloosterzande
13 februari ’17 Sjoelen – De Blaauwe Hoeve Hulst
13 februari ’17  KBO bingo en internetcafé – De Warande 
 Sint Jansteen
13 februari ’17 Koersbal KBO – Malpertuus Clinge
13 februari ’17  Creatief/spelletjes – Curamus, locatie 
 Zoutestraat 28 Hulst
13+15 februari ’17 KBO biljartles – De Warande Sint Jansteen
14 februari ’17  Jaarvergadering dorpsraad Ossenisse – 
 Hof ter Nesse Ossenisse
14 februari ’17 KBO kwizzmiddag – De Warande Sint Jansteen
14 februari ’17  KBO jeu de boules / koersbal en sjoelen – 
 De Warande Sint Jansteen
14 februari ’17 Sjoelen en creaclub – Antonius Kloosterzande
14 februari ’17  Samen eten en schilderclub – De Serre Binnenstad 

Hulst
14 februari ’17 Schilderclub – De Blaauwe Hoeve Hulst
14 februari ’17  Samen koken – Curamus, locatie Zoutestraat 28 Hulst
14 februari ’17 Bibliotheek – Antonius Kloosterzande
15 februari ’17  Kookgroep en internetcafé – De Blaauwe Hoeve Hulst
15 februari ’17 KBO kaarten – De Warande Sint Jansteen
15 februari ’17  Koffiemiddag – Curamu, locatie Zoutestraat 28 Hulst
15 februari ’17 Inloopmiddag – De Serre Binnenstad Hulst
15 februari ’17  Meer bewegen voor ouderen en grote bingo – 
 Antonius Kloosterzande
15 februari ’17 Sjoelen KBO – Malpertuus Clinge
15 februari ’17 Koersbal – Malpertuus Clinge
15 februari ’17 Cursus Spaans – De Warande Sint Jansteen
15 februari ’17  Gymles voor senioren – Dorpscentrum 
 Vogelwaarde
15 februari ’17 Gymles voor senioren – Dorpshuis Terhole

Informatie over contactpersonen van en nadere informatie over boven-
staande 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 VERKEERSMAATREGELEN VESTINGCROSS

Op zondag 12 februari 2017 vindt de Vestingcross plaats in Hulst. 
Deze internationale veldrit belooft een mooi sportfeest te worden. Er 

werden in voorverkoop al behoorlijk veel kaarten verkocht. Er wordt dan 
ook een grote drukte verwacht.  

Binnenstad beperkt bereikbaar
De binnenstad van Hulst is op 12 februari 2017 slechts zeer beperkt be-
reikbaar. Er wordt geadviseerd de binnenstad die dag met de auto zoveel 
mogelijk te mijden. 
In verband met de werkzaamheden in de Zoutestraat is de Graauwse 
Poort op 12 februari 2017 nog afgesloten voor het autoverkeer. Omdat 
de Dubbele Poort in het evenementenparcours ligt, is die ook afgeslo-
ten. Verkeer kan enkel via de Stationsweg de binnenstad in- en uitrijden. 
Daarom – en omdat door de diverse wegafsluitingen de verkeerscirculatie 
in de binnenstad zeer beperkt is - wordt het verkeer in de binnenstad zo 
beperkt mogelijk gehouden. 

Parkeren bezoekers
Bezoekers van de Vestingcross worden op de invalswegen verwezen naar 
speciale parkeerterreinen; o.a. bij Interjute, het voormalige Neckermann 
terrein en Industrieterrein Hogeweg. Vanaf de parking aan Interjute wor-
den zij met shuttlebussen naar de Koolstraat te Hulst gebracht. Vanaf de 
overige parkeerlocaties worden looproutes aangeduid.
Aan de rotonde Zoutestraat en in de Overdamstraat worden fietsparkings 
ingericht. 

Evenemententerrein
Het parcours van de Vestingcross loopt over de Tivoliweg, Glacisweg/
Ravelijn, Dubbele Poort, Molenbolwerk en Keldermanspoort. Deze om-
geving wordt op 12 februari 2017 afgesloten als evenemententerrein. Dit 
terrein kan enkel worden betreden op vertoon van een toegangskaart. 

Wegafsluitingen
Het is nodig om ook een aantal andere straten af te sluiten voor het 
verkeer. Deze straten/straatgedeelten zijn op zondag 12 februari 2017 
afgesloten vanaf 6.00 uur tot 20.00 uur. 
Afgesloten zijn:
- Tivoliweg, gedeelte tussen Lyceumstraat en de Dubbele Poort
- Glacisweg
- Hulster Nieuwlandweg, gedeelte tussen Tivoliweg en Bollewerck.
- Wilhelminalaan, gedeelte tussen Glacisweg en Liduinapark.
- Zandstraat, gedeelte tussen Glacisweg en Willem Alexanderstraat.
- Dubbele Poort.
- Minderbroedersstraat, gedeelte tussen Overdamstraat en Kloostergang.
- Overdamstraat.

Het gedeelte van de Tivoliweg gelegen tussen de Glacisweg en de Dub-
bele Poort wordt ook op zaterdag 11 februari 2017 vanaf 7.00 uur voor de 
helft afgesloten. Verkeer kan enkel nog de stad inrijden via de Dubbele 
Poort en daar niet meer de stad verlaten. Net als op zondag 12 februari 
2017 kan ook op deze dag het verkeer de binnenstad enkel verlaten via 
de Stationsweg. 

Voor de deelnemers aan de Vestingcross worden parkeerlocaties gereser-
veerd. De parking voor de jeugdrenners en hun entourage is aan de Gla-
cisweg. Het ’s-Gravenhofplein is bedoeld voor de eliterenners. De Grote 
Markt is voorzien voor de overige pers en de organisatie. 

Er worden 12 februari 2017 op veel plaatsen in en om Hulst verkeersre-
gelaars ingezet. Zij leiden bezoekers naar de diverse parkeerterreinen en 
zorgen voor de geleiding van het verkeer.

Openbaar vervoer
Busmaatschappijen Connexxion en De Lijn hebben besloten op zondag 12 
februari 2017 niet verder te rijden dan de bushalte aan het Stationsplein 
te Hulst. Daar wordt voor deze dag een tijdelijke halte voorzien.

Informatie
Informatie over het sportevenement kunt u vinden op 
www.vestingcross.nl. 
Alle verkeersmaatregelen vindt u terug op www.gemeentehulst.nl/ 
Inwoners/Parkeren_verkeer_vervoer/Wegwerkzaamheden_afsluitingen.
Voor overige vragen kan contact worden opgenomen met het team 
Communicatie van de gemeente Hulst, bereikbaar via tel. 14 0114. 

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 Tijs de Puysseleijr. Eindredactie: Micaëla Boone
Tel. 0114-389135 communicatie@gemeentehulst.nl 

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. 

Bij de Tweede Kamer verkiezingen mag iedereen stemmen, die:
- Niet is uitgesloten van het kiesrecht.
- De Nederlandse nationaliteit heeft.
- Op 30 januari 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.

In de gemeente Hulst zijn er voor deze verkiezingen 20.025 kiesgerech-
tigden. De stempassen worden uiterlijk 1 maart 2017 bij hen 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.

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 

WERKEN ZOUTESTRAAT 

In de Zoutestraat wordt momenteel enkel nog gewerkt in het gedeelte 
tussen de rotonde en de Graauwse Poort. Het deel tussen de rotonde en 
het Reynaertcollege is op 3 februari 2017 weer open gesteld voor het 
verkeer. 
In het gedeelte van de straat, tussen de rotonde en de Graauwse Poort, 
wordt op het moment gewerkt aan herinrichting. Hier wordt gebruik ge-
maakt van klinkers. Het streven is om deze klus in de tweede helft van 
maart 2017 af te ronden. 
De binnenstad is tot die tijd enkel voor voetgangers via de Graauwse 
Poort bereikbaar. Fietsers moeten afstappen. 
Het tracé Koolstraat – rotonde – Glacisweg is sinds 18 november 2016 
terug open voor het verkeer. Maar het is nog niet volledig klaar. De bo-
venste laag asfalt ontbreekt nog. Datzelfde geldt voor het deel van de 
Zoutestraat gelegen tussen de rotonde en het Reynaertcollege. 
Deze lagen zijn door de weersomstandigheden nog niet aangebracht. 
Met deze bovenste laag zijn hoge kosten gemoeid en het is een delicaat 
werk. Daarom worden geen risico’s genomen. De bovenste laag asfalt 
wordt daarom op beide tracés pas in het voorjaar 2017 aangebracht. 
Tot die tijd is er nog sprake van een tijdelijke situatie. Zo zijn bijvoorbeeld 
enkel de noodzakelijke wegmarkeringen aangebracht en geldt ter plaatse 
een 30-km regime. 

EXTRA GELD VOOR BESTRIJDING KINDERARMOEDE 

De gemeente Hulst krijgt dit jaar 76.000 euro extra van het rijk om ar-
moede bij kinderen te bestrijden. Dit bedrag moet als extra worden in-
gezet, dus bovenop de bestaande voorzieningen. Daarbij werd de oproep 
gedaan zorg te dragen voor voorzieningen, waardoor alle kinderen mee 
kunnen doen op school aan sport, cultuur en sociale activiteiten. 
In Zeeuws-Vlaanderen is Stichting Leergeld aanspreekpunt voor organi-
saties zoals bijvoorbeeld het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. 
De gemeente Hulst gaat dan ook met deze stichting in overleg over de 
mogelijke invulling en de besteding van het extra budget. Intentie is om 
zoveel als mogelijk samen op te trekken met de twee andere Zeeuws-
Vlaamse gemeenten.
Momenteel zijn de gesprekken gaande. Ook de gemeenteraad van Hulst 
wordt betrokken bij de wijze waarop de extra middelen worden ingezet. 
In een raadsbreed aangenomen motie van 13 oktober 2016 gaf de Hul-
ster raad reeds aan hoge prioriteit te geven aan dit onderwerp.


