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INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Heikant:
-  het wijzigen van het gebruik naar hondentrainingshal op de locatie Oud 

Ferdinandusdijk 15 B  (aanvraag ontvangen d.d. 28 augustus 2017);

Hulst:
-  het kappen en verjongen van bomen op de locatie Klein Cambrondijk onge-

nummerd, kadastraal bekend sectie M, nummers 96, 114, 116, 117, 718, 719, 
720 en 721 (aanvraag ontvangen d.d. 18 juli 2017);

-  het renoveren van de gevels op de locatie Absdaalseweg 5 en 5a (aanvraag 
ontvangen d.d. 30 augustus 2017);

-  het plaatsen van gevelreclame op de locatie Houtmarkt 3 (aanvraag ontvangen 
d.d. 22 augustus 2017);

-  het bouwen van een loods op de locatie Meridiaan ongenummerd, kadastraal 
bekend sectie A, nummer 490 (aanvraag ontvangen d.d. 30 augustus 2017);

Sint Jansteen:
-  het aanleggen van een uitrit op de locatie Brouwerijstraat 55 (aanvraag ont-

vangen d.d. 29 augustus 2017);

Vogelwaarde:
-  het tijdelijk stallen van machines op de locatie Rapenburg 122 (aanvraag 

ontvangen d.d. 31 augustus 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:

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

32 (besluit verzonden d.d. 29 augustus 2017).

U kunt de verleende vergunningen inzien tot en met 10 oktober 2017. U dient 
hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 
10 oktober 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.

BESLUIT HUISNUMMERS

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat het volgende num-
meraanduidingsbesluit is genomen.
 
Intrekking
Hulst
-  Kreupelstraat 7a is ingetrokken (datum besluit d.d. 23 augustus 2017).
Vogelwaarde
- Campensedijk 16 is ingetrokken (datum besluit d.d. 30 augustus 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.

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 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:

Clinge:
-  het plaatsen van een gevelsteen rondom de woning op de locatie  

’s Gravenstraat 99 (besluit verzonden d.d. 4 september 2017);

Ossenisse:
- het plaatsen van een gedeeltelijke erfafscheiding op de locatie Zeedorp 1h 
(besluit verzonden d.d. 4 september 2017).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 
16 oktober 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 
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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 platen op de locatie Kijkuitstraat 3 (mel-

ding geaccepteerd d.d. 28 augustus 2017);

Ossenisse:
-  het verwijderen van asbesthoudende leien op de locatie Westdijk 1 (melding 

geaccepteerd d.d. 1 september 2017);
-  het slopen van een duivenhok op de locatie Weststraat 1 (melding geaccepteerd 

d.d. 29 augustus 2017).

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de volgende 
aanvraag in te trekken op verzoek van de aanvrager:

Hulst:
-  het aanpassen van de brandveiligheidsaspecten op de locatie Industrieweg 2 

(besluit verzonden d.d. 29 augustus 2017).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 
10 oktober 2017 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden onder-
tekend 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.

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND

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

Locatie  : kadastraal perceel sectie P, nr. 485
Voor   : de tijdelijke opslag van vaste meststoffen
Datum indiening : 11 augustus 2017
Zaaknr.  : M-ACT170455

De meldingen liggen tot en met 4 oktober 2017 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.

WINDMOLENPARK IN ANTWERPSE HAVEN

Wind aan de Stroom wenst in de toekomst een bijkomende capaciteit aan wind-
energie in de haven van Antwerpen op de LinkerScheldeOever te realiseren.
De initiatiefnemer opteert voor de opmaak van een strategisch plan-MER. Binnen 
het plangebied zijn het exacte potentieel aan bijkomende windturbines en de 
exacte locaties hiervoor nog niet gekend. Dit zal afhangen van de energetisch 
optimale configuratie en de specifieke randvoorwaarden vanuit de omgeving. 
De bedoeling van het strategisch plan-MER is om na te gaan in welke positieve 
en negatieve milieueffecten het voorgenomen plan kan resulteren, en welke 
maatregelen moeten getroffen worden of wenselijk zijn om eventuele negatieve 
effecten te vermijden of te milderen.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen 
brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. 
U kunt van 28 augustus tot en met 26 oktober 2017 de kennisgevingsnota 
inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens 
u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. 
Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven. 
U kunt de nota downloaden van www.omgevingvlaanderen.be of inkijken op het 
gemeentehuis of stadhuis van Antwerpen, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, 
Stabroek en Zwijndrecht en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel. 

Tot en met 26 oktober 2017 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- 
of stadsbestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op onderstaand 
adres of e mailadres:
Departement Omgeving
Milieueffectrapportage
Plan-MER bijkomende capacititeit windenergie in de haven van Antwerpen op 
LinkerScheldeoever (PL0253)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u kijken op  
www.mervlaanderen.be.

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, 6 september 2017

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

IN
FO NIEUWS VAN DE GEMEENTERAAD

De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op don-
derdag 28 september 2017 om 19.30 uur in de raadszaal van het 

stadhuis.

Deze raadsvergadering wordt voorbereid in de raadscommissies:
Maandag 11 september 2017  Raadscommissie Algemeen Bestuurlijke 

Zaken - 19.30 uur - stadhuis Hulst 
Dinsdag 12 september 2017  Raadscommissie Ruimte – 19.30 uur - 

stadhuis Hulst 
Woensdag 13 september 2017  Raadscommissie Samenleving – 19.30 

uur – stadhuis Hulst
Donderdag 14 september 2017  Raadscommissie Middelen – 19.30 uur - 

stadhuis Hulst 

Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de verga-
deringen van de raadscommissies stelt vervolgens het presidium de voor-
lopige agenda van de raadsvergadering van donderdag 28 september 
2017 op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 20 
september 2017 in het stadhuis. Deze vergadering begint om 19.30 uur.

De bovengenoemde vergaderingen zijn openbaar. Deze zijn - met uitzon-
dering van de vergadering van het presidium – ook live te beluisteren via 
www.gemeentehulst.nl. 

De agenda’s, vergaderstukken en de hierbij behorende achterliggende 
documenten liggen ter inzage in de gemeentewinkel te Hulst. Deze zijn 
tevens terug te vinden op www.gemeentehulst.nl en liggen ook ter in-
zage in de Bibliotheek te Hulst. 

Voor meer informatie over 
deze vergaderingen of voor 
het gebruik maken van het 
spreekrecht tijdens één van 
de raadscommissies, kan men 
zich melden bij de raadsgrif-
fier, D. Van Bunder, via tel. 14 
0114 of via gemeenteraad@
gemeentehulst.nl

CONTROLE HONDENBELASTING

Deze maand wordt gestart met de controle op het houden van honden 
binnen de gemeente Hulst. De controle vindt huis-aan-huis plaats. 
Iedereen die één of meer honden houdt, moet daarvoor belasting beta-
len. Of de hond nu van uzelf is of van een huisgenoot, het “hoofd” van 
het gezin is verplicht de hond aan te melden. Dit moet gebeuren binnen 
veertien dagen na aanschaf. De controle gebeurt omdat de indruk bestaat 
dat niet voor alle honden belasting wordt betaald. 
Heeft u dit in het verleden niet gedaan of heeft u sinds kort een hond? 
Dan kunt u nu alsnog aangifte doen. Door het zelf doen van aangifte 
voorkomt u onnodige boetes die kunnen worden opgelegd bij het niet 
doen van aangifte. Een aangifteformulier is te downloaden op www.sa-
bewazeeland.nl (digitaal loket) hondenbelasting aangifte.

Controle 
Als een controleur bij u aan de deur komt en een hond aantreft waarvoor 
geen hondenbelasting wordt betaald, verzoeken zij u een aangiftebiljet in 
te vullen en te ondertekenen. Ook is de mogelijkheid aanwezig dat u een 
boete wordt opgelegd. Daarnaast stellen zij enkele vragen over het al dan 
niet hebben van één of meerdere honden. Indien niemand thuis is, is het 
mogelijk dat de controleur op een ander moment langskomt. Medewer-
kers van het bureau Legitiem B.V. uit Velp voeren de controle in opdracht 
van Sabewa Zeeland uit. Zij zijn in het bezit van een legitimatiebewijs.

Tarieven hondenbelasting 
Het aantal honden dat u bezit, bepaalt de hoogte van de aanslag hon-
denbelasting. In het belastingjaar 2017 gelden in de gemeente Hulst de 
volgende tarieven:

Aantal honden Tarief desbetreffende hond
Eerste hond  63 euro
Twee honden 126 euro
Kennel  302 euro 

Een hond kan weglopen, overlijden of in andere handen overgaan. Ook 
is het mogelijk dat u zelf naar een andere gemeente verhuist. In al deze 
gevallen kunt u deze wijzigingen bij Sabewa Zeeland melden, zodat de 
aanslag hondenbelasting wordt gecorrigeerd. Dit kunt u doen via het for-
mulier afmelden hondenbelasting. Een afmeldformulier is verkrijgbaar op 
www.sabewazeeland.nl (digitaal loket) hondenbelasting.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over het aangeven van een hond of over de honden-
belasting? Dan kunt u contact opnemen met Sabewa Zeeland, bereikbaar 
op tel. 088-9995800.
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ACTIVITEITEN GEMEENTE HULST

t/m 5 november ’17   Expositie “Uw museumstuk… in museum Hulst” 
– Streekmuseum Hulst

7 september ’17 Sjoelen – De Serre Binnenstad Hulst
7 september ’17  Samen in beweging – Curamus, locatie Zou-

testraat Hulst
7 september ’17  Taxatiedag – Streekmuseum De Vier Ambachten 

Hulst
7 september ’17 Kaarten – ’t Jagershuis Hengstdijk
7 september ’17  Kaartjes maken en zangclub – De Blaauwe Hoe-

ve Hulst
7 september ’17 Kaarten – Brasserie Oud Hulst
7 september ’17 KBO hobbymiddag – Malpertuus Clinge
7 september ’17 Dansen – Malpertuus Clinge
8 september ’17 Bingo – Antonius Kloosterzande
8 september ’17 Schilderen – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
8 september ’17 KBO kaarten en wandelen – Malpertuus Clinge
8 september ’17 KBO kaarten – Binnendéur Kloosterzande
8 september ’17 Bingo – Malpertuus Clinge
9 september ’17 Viswedstrijd – Zestigvoetkreek Clinge
9 september ’17  4e d’Ossekoppen loop – Hof ter Nesse Ossenisse
9 september ’17 Rommelmarkt/garagesale – Vogelbuurt Hulst
t/m 9 september ’17   Vakantieweek op de camping – De Blaauwe 

Hoeve Hulst
9+10 september ’17  50 cent rommelmarkt – Rode kruisgebouw, Ta-

bakstraat Hulst
9 t/m 11 september ’17 Kermis – Vogelwaarde
9 t/m 12 september ’17 Kermis – Nieuw Namen
10 september ’17 Kaarten – Rue du Nord Walsoorden
10 september ’17 Koffie drinken – De Serre Binnenstad Hulst
10 september ’17  Viswedstrijd HSV De Lustige Hengelaar – ’t Groot 

Eiland Hulst
10 september ’17  Rondleiding begraafplaats Hulst – Glacisweg 

Hulst
10 september ’17   Schieting en gaaibolling – Hof ter Nesse Osse-

nisse
11 september ’17 Sjoelen – De Blaauwe Hoeve Hulst
11 september ’17 KBO koersbal – Malpertuus Clinge
11 september ’17  Inloopmiddag – Curamus, locatie Zoutestraat 

Hulst
11 september ’17 Samen in beweging – De Serre Binnenstad Hulst
11 september ’17 KBO fietsen – Malpertuus Clinge
11 september ’17  Frituur ’t Frietpaleisken, internetcafé en thema-

maaltijd – Antonius Kloosterzande
11 september ’17  KBO bingo en internetcafé – De Warande Sint 

Jansteen
11+13 september ’17 KBO Biljartles – De Warande Sint Jansteen
12 september ’17  KBO jeu de boules/koersbal en sjoelen – De Wa-

rande Sint Jansteen
12 september ’17 Schilderclub – De Blaauwe Hoeve Hulst
12 september ’17  Samen eten en kaartjes maken – De Serre Bin-

nenstad Hulst
12 september ’17  Creaclub/koffiemiddag/sjoelen/kaarten – An-

tonius Kloosterzande
12 september ’17  Wielerwedstrijd – Nieuw Namen 
12 september ’17 Spreekuur rijbewijskeuring – De Lieve Hulst
12 september ’17 Grote Scheldeprijs – Nieuw Namen 
12 september ’17  Samen koken-Curamus, loc. Zoutestraat Hulst
12 september ’17  Bibliotheek en samen in beweging – Antonius 

Kloosterzande
13 september ’17  Koffiemiddag – Curamus, locatie Zoutestraat 

Hulst
13 september ’17  Meer bewegen voor ouderen – Antonius Kloos-

terzande
13 september ’17 Internetcafé – De Blaauwe Hoeve Hulst
13 september ’17 Inloopmiddag – De Serre Binnenstad Hulst
13 september ’17 KBO sjoelen – Malpertuus Clinge
13 september ’17 Koersbal – Malpertuus Clinge
13 september ’17 KBO seniorendiner – Binnendéur Kloosterzande
13 september ’17  KBO kaartjes maken – De Warande Sint Jansteen
13 september ’17 Viswedstrijd – Zestigvoetkreek Clinge 
13 september ’17  Bingo – Antonius Kloosterzande
13 september ’17  KBO schieting en fietsen – De Warande Sint Jan-

steen
13 september ’17 Gymles voor senioren – Dorpshuis Terhole
13 september ’17  Gymles voor senioren – Dorpscentrum Vogel-

waarde

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 NIEUW BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN 

HULST

Het bedrijventerrein Hogeweg V krijgt een nieuw bestemmingsplan. 
Daarmee worden mogelijkheden gecreëerd voor de vestiging van groot-
schalige, logistieke bedrijvigheid. Zo krijgt de economie van Hulst een 
impuls.

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de toekomstbestendige wegont-
sluiting en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Hogeweg V in Hulst. 
Deze investeringen maken het mogelijk Hogeweg V nu aan te laten slui-
ten op ontwikkelingen in de internationale logistieke bedrijvigheid. In 
Zeeuws-Vlaanderen is er namelijk een tekort aan grootschalige logistieke 
bedrijventerreinen. Een mooie kans voor Hulst!

Door de gunstige ligging van Hulst - nabij de Linkeroever van de Ant-
werpse Haven en ten oosten van de Kanaalzone - heeft een aantal grote 
logistieke bedrijven en ontwikkelaars / investeerders in internationaal 
logistiek vastgoed interesse in vestiging op het Hulster bedrijventerrein 
Hogeweg V. Hulst heeft een goede reputatie wat betreft internationale 
logistieke bedrijven. Zo zijn Interjute, Tieleman Transport en Vonku er ge-
vestigd en voorheen Neckermann. Een belangrijk deel van de inwoners 
van Hulst werkt reeds meerdere generaties in logistieke processen. 

Om ook op langere termijn voldoende werk te garanderen, de leefbaar-
heid en economische vitaliteit van Hulst te behouden, antwoordt het ge-
meentebestuur van Hulst graag op die vraag vanuit de markt. Daarom 
kiest zij er voor om Hogeweg V verder te ontwikkelen en het bestem-
mingsplan ter plaatse te vernieuwen. Naast ruimte voor groot logistiek, 
kunnen ter plaatse dan ook services worden verleend zoals assembleren, 
verpakken, ompakken, labelen en prijzen.

Deze ontwikkeling van Hogeweg V sluit aan op het beleid van de regio, 
provincie en het Rijk. 

Hogeweg V in de toekomst
Het bedrijventerrein Hogeweg V zal bestaan uit twee delen: 
-  het noordoostelijk deel met kleinere kavels; bestemd voor gemengde, 

reguliere bedrijvigheid – totaal circa drie hectare. 
-  het overige deel met grotere kavels; bestemd voor grote logistieke be-

drijvigheid – totaal circa 21 hectare. 
Het bedrijventerrein heeft twee hoofdontsluitingen, die in noordelijke 
richting aansluiten op de Meridiaan - Australiëweg en Oceanië. De randen 
van het plangebied worden vormgegeven met afschermend groen en 
waterberging voor een goede landschappelijke inpassing. 

Vernieuwd bestemmingsplan 
Om de ontwikkelingen mogelijk te maken wordt het bestemmingsplan 
Hogeweg V herzien. Het herziene plan ligt vanaf donderdag 31 augustus 
tot en met woensdag 11 oktober 2017 voor een ieder ter inzage in de 
gemeentewinkel te Hulst, tijdens de reguliere openingstijden. 
Zienswijzen op het bestemmingsplan kunnen tot en met 11 oktober 2017 
worden ingediend – onder andere via info@gemeentehulst.nl. 

Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 19 september 2017 vindt een informatiebijeenkomst plaats 
bij Gemeentewerken aan de Oceanië 2 te Hulst. Vanaf 18.30 tot 20.30 uur 
kunnen belangstellenden op een moment naar keuze binnen lopen om 
zich nader te laten informeren over de plannen. 

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
U kunt bij de gemeente Hulst met én zonder afspraak naar de gemeen-
tewinkel komen. 

Openingstijden zonder afspraak:  Openingstijden met afspraak:
Maandag  9.00-12.30 uur 12.30-16.00 uur 
Dinsdag 9.00-12.30 uur 12.30-16.00 uur 
Woensdag 9.00-20.00 uur*  
Donderdag 9.00-12.30 uur 12.30-16.00 uur 
Vrijdag 9.00-12.30 uur 12.30-16.00 uur
Zaterdag 9.30-12.00 uur*
 
Het afhalen van paspoorten, identiteitsbewijzen en rijbewijzen kan 
tijdens alle openingstijden zonder afspraak. Een afspraak moet minimaal 
één dag op voorhand worden gemaakt.

* 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. Aangifte verhuizing van het 
buitenland (eerste inschrijving) en aangifte van geboorte, overlijden of 
huwelijk is op woensdagavond en zaterdag niet mogelijk.

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 en 
Caroline van Alem. Eindredactie: Micaëla Boone
Tel. 0114-389135 communicatie@gemeentehulst.nl 

WIE KRIJGT UW GEGEVENS? 

In de Basisregistratie personen (BRP) worden de persoonsgegevens bij-
gehouden van iedereen die in Nederland woont. Ook de persoonsge-
gevens van mensen in het buitenland die een relatie hebben met de 
Nederlandse overheid, staan erin. De overheid gebruikt deze persoonsge-
gevens om haar taken uit te kunnen voeren. Zo heeft de Belastingdienst 
de gegevens nodig om belastingen te heffen. 
In de BRP staan onder andere de volgende persoonsgegevens:
• naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;
• gegevens over de ouders;
• gegevens over huwelijk en geregistreerd partnerschap;
• gegevens over kinderen; 
• gegevens over nationaliteit en eventueel over het verblijfsrecht;
• verblijfplaats (adres);
• het burgerservicenummer (BSN).

Overheidsorganisaties die voor de uitvoering van hun taken persoonsge-
gevens nodig hebben, ontvangen informatie uit de BRP. Bijvoorbeeld de 
Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij gebruiken uw 
persoonsgegevens om hun beslissingen goed af te stemmen op uw situ-
atie. Gemeenten zelf maken ook gebruik van de BRP. 
De persoonsgegevens in de BRP zijn niet openbaar. Overheidsinstanties 
bewaken uw privacy en gebruiken uw gegevens alleen om hun taken uit 
te voeren.

Verstrekkingen aan derden
Naast de verstrekking van gegevens uit de BRP aan overheidsorganisa-
ties, worden door de gemeente ook gegevens uit de BRP verstrekt aan 
derden. Dit mag alleen wanneer:
-  het gebruik van die gegevens is voorgeschreven in een algemeen ver-

bindend voorschrift  (bijvoorbeeld een curator of advocaat die een dag-
vaarding op een adres wil uitbrengen);

-  de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de inge-
schrevene over wie de gegevens worden verstrekt;

-  de verstrekking aan een derde in de gemeentelijke verordening is op-
genomen ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden met een 
gewichtig maatschappelijk belang. 

U kunt de gemeente schriftelijk verzoeken om aan bepaalde instanties 
geen gegevens over u uit de BRP te verstrekken. 

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar gegevens over u zijn verstrekt 
uit de BRP? Dan kunt u dit schriftelijk opvragen bij de gemeente. Binnen 
vier weken krijgt u dan kosteloos een overzicht thuisgestuurd.

Voor meer informatie over gegevensverstrekking BRP kunt u terecht bij 
de gemeente Hulst, op tel. 14 0114 of op www.wiekrijgtmijngegevens.nl

MIJNOVERHEID EN DE GEMEENTE HULST

De overheid streeft er naar zoveel mogelijk gebruikers van MijnOverheid. 
Op MijnOverheid heeft u een overzichtelijke, veilige en gemakkelijke toe-
gang tot de overheid. Het is uw persoonlijke website voor overheidsza-
ken, waarop u inlogt met uw DigiD. Ook de gemeente Hulst is aangesloten 
op MijnOverheid. De gemeente Hulst biedt de komende jaren stapsgewijs 
haar diensten en producten aan via MijnOverheid. Gestart is met het ver-
sturen van digitale post via de Berichtenbox van MijnOverheid, en wel te 
beginnen met betaalspecificaties en jaaropgaven van uitkeringen. Uitke-
ringsgerechtigden zijn hierover schriftelijk nader geïnformeerd. 


