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

Kapellebrug:
-  het wijzigen van het gebruik van de loods achter de woning op de locatie 

Gentsevaart 46 (aanvraag ontvangen d.d. 13 juni 2017);

Kloosterzande:
-  het realiseren van een nieuwbouwwoning op de locatie Zoutedijk II, kavel 37, 

kadastraal bekend sectie L, nummer 1444 (aanvraag ontvangen d.d. 14 juni 
2017);

Vogelwaarde:
-  het realiseren van een vervangende woning op de locatie Drie Gezustersdijk 13 

(aanvraag ontvangen d.d. 13 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 OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIERE PROCEDURE)
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij omgevingsvergun-
ningen hebben verleend voor:

Clinge:
-  het bouwen van 2 zorgwoningen op de locatie Hoevedreef 5a en 5b en 2 

zorgwoningen op de locatie Sterredreef 56 en 58 (besluit verzonden d.d. 12 
juni 2017);

Hengstdijk:
-  het plaatsen van een dakkapel op de locatie Reygerskreek 29 (besluit verzon-

den d.d. 12 juni 2017);

Hulst:
-  het vervangen van de riolering en herinrichting van het princebolwerk op de 

locatie Princebolwerk ongenummerd, kadastraal bekend als sectie A nummers 
2626 en 2749 (besluit verzonden d.d. 15 juni 2017);

-  het plaatsen van een vervangende terrasafscheiding en een reclamebord aan 
de gevel op de locatie Lange Nieuwstraat 2 (besluit verzonden d.d. 12 juni 
2017);

Nieuw Namen:
-  het uitbreiden en dichtbouwen van een bestaande luifel aan een landbouw-

loods op de locatie Parallelweg 2 (besluit verzonden d.d. 15 juni 2017);

Sint Jansteen:
-  het plaatsen van een woonwagen op de locatie Tragel 12 (besluit verzonden 

d.d. 15 juni 2017);
-  het realiseren van een nieuwe woning op de locatie Carmen 13 (besluit 

verzonden d.d. 15 juni 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.
 
Samenhangend met een omgevingsvergunning
Kloosterzande:
-  Uithof 4 is toegekend (datum inwerkingtreding loopt parallel aan het besluit 

van de omgevingsvergunning);

Sint Jansteen:
-  Carmen 13 is toegekend (datum inwerkingtreding loopt parallel aan het besluit 

van de omgevingsvergunning);
-  Clingedijk 2 is toegekend (datum inwerkingtreding loopt parallel aan het 

besluit van de omgevingsvergunning);

Terhole:
-  Notendijk 86 is toegekend (datum inwerkingtreding loopt parallel aan het 

besluit van de omgevingsvergunning).

Toekenning
Clinge:
- Sterredreef 56 en 58 is toegekend (datum besluit d.d 14 juni 2017);

Kloosterzande:
- Jacob van Heemskerckstraat 2 is toegekend (datum besluit d.d 16 juni 2017);

Intrekking
Clinge:
- Hoevedreef 5c en 5d is ingetrokken (datum besluit d.d 14 juni 2017);

Wijziging
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Jacob van Heemskerckstraat 6 wordt gewijzigd in Jacob van Heemskerckstraat 4 
(datum besluit d.d. 16 juni 2017);
Jacob van Heemskerckstraat 8 wordt gewijzigd in Jacob van Heemskerckstraat 6 
(datum besluit d.d. 16 juni 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, 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.

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:

Hulst:
-  het bouwen van een conceptwoning op de locatie Zoutestraat 37 (besluit 

verzonden d.d. 16 juni 2017);
-  het realiseren van een carport voor 2 auto’s op de locatie Genestetplantsoen 11 

(besluit verzonden d.d. 16 juni 2017);

Sint Jansteen:
-  het verwijderen van asbestplaten van de schutting op de locatie Hoofdstraat 

14 (besluit verzonden d.d. 13 juni 2017). Reden: kon voldaan worden met een 
sloopmelding.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na datum van verzending van het 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 
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:

Heikant:
-  het verwijderen van asbestgolfplaten op de locatie Julianastraat 14 (melding 

geaccepteerd d.d. 9 juni 2017);

Hulst:
-  het verwijderen van asbest op de garage en berging op de locatie Zoetevaart 1 

(melding geaccepteerd d.d. 9 juni 2017);
-  het slopen van een bijgebouw op de locatie Zoutestraat 2 (melding geaccep-

teerd d.d. 15 juni 2017);

Kloosterzande:
-  het verwijderen van asbesthoudende golfplaten op het dak van het dierenver-

blijf op de locatie Groenendijk 132 (melding geaccepteerd d.d. 19 juni 2017);

Sint Jansteen:
-  het slopen van een schuurtje op de locatie Woutersstraat 10 (melding geac-

cepteerd d.d. 12 juni 2017);

Terhole:
-  het slopen van een woning op de locatie Notendijk 86 (melding geaccepteerd 

d.d. 12 juni 2017).

WIJZIGINGSPLAN GROOT CAMBRONDIJK EN CAMBRONSESTRAAT TE VOGELWAARDE
Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 
3.6 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Alge-
mene wet bestuursrecht, bekend dat bij besluit van 6 juni 2017 zij het wijzigings-
plan Groot Cambrondijk 19 en Cambronsestraat 7 gewijzigd hebben vastgesteld.

Het gewijzigd vastgestelde plan ligt van 22 juni tot en met 2 augustus 2017 voor 
een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te 
Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelij-
keplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpbuitencambron-001V. 
Het plan betreft het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ in ‘Wonen’ voor het 
perceel Groot Cambrondijk 19 te Vogelwaarde én het vergroten van het agrarisch 
bouwvlak tot 2 hectare voor het perceel Cambronsestraat 7 te Vogelwaarde.

De gewijzigde vaststelling heeft betrekking op:
Het agrarische bouwvlak van Cambronsestraat 7 verschuift met circa 9 meter 
richting de oostkant
De definitieve beschikking op grond van de Wet bodembescherming van 19 mei 
2017 wordt verwerkt in het wijzigingsplan

Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij het college kenbaar heeft 
gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten dat hij, overeenkomstig artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 
3:4 Algemene wet bestuursrecht geen zienswijzen bij het college naar voren 
heeft gebracht kan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den  Haag binnen de termijn van 23 juni 
tot en met 3 augustus 2017. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar voren 
brengen tegen de wijzigingen zoals die door het college zijn aangebracht. Tevens 
kan een verzoek om voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzie-

ningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op 
tel. 14 0114.

GEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN HULST ARCHEOLOGISCHE EN AARD-
KUNDIGE WAARDEN
Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 
3.8, lid 3 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad bij besluit 
van 8 juni 2017 het bestemmingsplan ‘Hulst Archeologische en Aardkundige 
Waarden’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het gewijzigd vastgestelde plan ligt van 22 juni tot en met 2 augustus 2017 voor 
een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te 
Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelij-
keplannen.nl onder NL.IMRO.0677.ppArcheologie.001V. Het bestemmingsplan 
betreft een eenduidige regeling met betrekking tot archeologie en aardkundige 
waarden voor het hele grondgebied van de gemeente Hulst.

Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar 
heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dat hij, overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en 
afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht geen zienswijzen bij de gemeenteraad 
naar voren heeft gebracht kan hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag binnen 
de termijn van 22 juni tot en met 2 augustus 2017. Tevens kan een verzoek om 
voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op 
tel. 14 0114.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING
Uit onderzoek van de afdeling Publieke Dienstverlening is gebleken dat onder-
staande persoon niet meer woont op het adres waar zij volgens de basisregistra-
tie persoon staat ingeschreven. Burgemeester en wethouders van Hulst hebben 
besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit 
betekent dat zij daardoor met ingang van 1 juni 2017 formeel niet meer op dat 
adres staat ingeschreven.
Het betreft de volgende persoon:

Mevrouw A.S. Pasquino ’s-Gravenstraat 253, 4567 AG Clinge.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tot 
en met 2 augustus 2017 tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het ondertekende 
bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum 
en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook 
moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is 
met het besluit. 

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, 21 juni 2017

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

Het gemeentebestuur van 
Hulst is voornemens om de 
bevoorrading van winkels 
en bedrijven in de Hulster 
binnenstad te reguleren. 
Bedoeling is om de bevoor-
rading nog enkel toe te 
staan tussen 7.00 en 11.00 
uur, en wel op alle dagen 
van de week.

In het najaar 2015 stelde de gemeenteraad de Visie Vestingstad Hulst 
vast. Daarin staat onder andere dat de bezoekers en toeristen centraal 
moeten staan. Ook staat in de visie dat het autoverkeer in de binnenstad 
moet worden teruggebracht. Er moet meer ruimte komen voor de be-
zoekers en minder voor de auto. Op basis hiervan werd medio 2016 het 
parkeerbeleid al aangepast. De bevoorrading van winkels en bedrijven 
vraagt naar aanleiding van deze visie ook de aandacht. 

Momenteel zijn er geen restricties wat betreft bevoorrading van winkel 
en bedrijven in de binnenstad. Het is 24 uur per dag toegestaan. Dit zorgt 
echter vooral in de middaguren voor overlast. Daarom wil het gemeente-
bestuur de bevoorrading gaan beperken tot de voormiddag, en wel van 
7.00 tot uiterlijk 11.00 uur. Het gaat om daadwerkelijke bevoorrading van 
winkels, horeca en andersoortige bedrijven door vrachtwagens en bestel-
bussen. De zogenaamde pakketdiensten vallen daar niet onder. 

Het voorstel wordt nu eerst besproken met Ondernemersorganisatie Hulst 
Vestingstad en de Wijkraad Hulst Binnenstad. Daarna dient nog een ver-
keersbesluit te worden genomen. 



week 25 - woensdag 21 juni 2017

ACTIVITEITEN GEMEENTE HULST

t/m 23 juni ’17 KV: kunst expositie 2017 – Den Dullaert Hulst
t/m 9 juli ’17  Tentoonstelling 500 jaar reformatie in Hulst e.o. – 

Streekmuseum Hulst
22 juni ’17 HBO hobbymiddag – Malpertuus Clinge
22 juni ’17 Kaarten – ’t Jagershuis Hengstdijk
22 juni ’17  Kaartjes maken, avondbingo en zangclub – De 

Blaauwe Hoeve Hulst
22 juni ’17 Zomeravondbridge – Den Dullaert Hulst
22 juni ’17 Sjoelen – De Serre Binnenstad Hulst
22 juni ’17 KBO volksdansen en kaarten – ’t Heike Heikant
23 juni ’17 Frituur – De Blaauwe Hoeve Hulst
23 juni ’17  KBO tekenen/schilderen – De Warande Sint Jans-

teen
23 juni ’17  KBO bingo, wandelen en kaarten – Malpertuus 

Clinge
23 juni ’17 Country-oefenavond – Hof ter Nesse Ossenisse
23 juni ’17 KBO kaarten – Binnendéur Kloosterzande
23+26+28 juni ’17 Biljarten KBO – ’t Heike Heikant
24+25 juni ’17 Midzomerfeesten – Hengstdijk
24+25 juni ’17 Rondje Heikant – Heikant
24 t/m 27 juni ’17 Kermis – Sint Jansteen
25 juni ’17 Koffie drinken – De Serre Binnenstad Hulst
25 juni ’17  Gregoriaans Studiekoor Zeeuws-Vlaanderen – Hof 

te Zande Kerk Kloosterzande
25 juni ’17 Uit op Zondagmiddag – De Lieve Hulst
25 juni ’17 Schieting – Hof ter Nesse Ossenisse
25 juni ’17  Viswedstrijd HSV De Lustige Hengelaar – ’t Groot 

Eiland Hulst
26 juni ’17 Harry Kerkhofs Mode – De Blaauwe Hoeve Hulst
26 juni ’17 Line dance KBO – ’t Heike Heikant
26 juni ’17 KBO internetcafé – De Warande Sint Jansteen
26 juni ’17 KBO fietsen en koersbal – Malpertuus Clinge
26 juni ’17 Sjoelen – De Blaauwe Hoeve Hulst
27 juni ’17  KBO bingo, jeu de boules/koersbal en sjoelen – 

De Warande Sint Jansteen
27 juni ’17 Kermiskoers – Sint Jansteen
27 juni ’17 Schilderclub – De Blaauwe Hoeve Hulst
27 juni ’17  Samen eten en kaartjes maken – De Serre Bin-

nenstad Hulst
28 juni ’17 Viswedstrijd – Zestigvoetkreek Clinge
28 juni ’17 KBO fietsen – De Warande Sint Jansteen
28 juni ’17 KBO sjoelen – Malpertuus Clinge
28 juni ’17 Internetcafé – De Blaauwe Hoeve Hulst
28 juni ’17 Inloopmiddag – De Serre Binnenstad Hulst
28 juni ’17 Koersbal – Malpertuus Clinge
28 juni ’17  Gymles voor senioren – Dorpscentrum Vogelwaar-

de
28 juni ’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
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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. 

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 

NIEUWS VAN DE GEMEENTERAAD

De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op don-
derdag 13 juli 2017 om 19.30 uur in de raadszaal van het stadhuis 

te Hulst.

Deze raadsvergadering wordt voorbereid in de raadscommissies:
Maandag 26 juni 2017  Raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken 

– 19.30 uur – stadhuis 
Dinsdag 27 juni 2017  Raadscommissie Ruimte – 19.30 uur - stadhuis 
Woensdag 28 juni 2017  Raadscommissie Samenleving – 19.30 uur – 

stadhuis
Donderdag 29 juni 2017  Raadscommissie Middelen – 19.30 uur - stad-

huis 

Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de ver-
gaderingen van de raadscommissies stelt vervolgens het presidium de 
voorlopige agenda van de raadsvergadering van donderdag 13 juli 2017 
op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 
5 juli 2017 in het stadhuis. Deze vergadering begint om 19.30 uur.

De bovengenoemde vergaderingen zijn openbaar. Via www.gemeente-
hulst.nl kunt u bepaalde vergaderingen ook live beluisteren. 
De agenda’s, vergaderstukken en de hierbij behorende achterliggende 
documenten liggen ter inzage in de gemeentewinkel te Hulst. Deze kunt 
u tevens terugvinden op www.gemeentehulst.nl en liggen ook ter inzage 
in de Bibliotheek te Hulst. 
Voor meer informatie over deze vergaderingen of wilt u gebruik maken 
van het spreekrecht tijdens één van de raadscommissies, dan kunt u zich 
melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of via gemeen-
teraad@gemeentehulst.nl

VOORLICHTINGSBLAD IN DE BUS
Deze week wordt de tweede editie van het voorlichtingsblad van dit jaar 
huis-aan-huis in de gemeente Hulst verspreid. 

Mocht u het voorlichtingsblad abusievelijk niet ontvangen, dan kunt u dit 
doorgeven op tel. 0114-389137. 
U krijgt het dan alsnog thuis gestuurd.

LINTJE VOOR RONNY POLSPOEL

Op donderdag 15 juni 
2017 reikte burgemeester 
Jan-Frans Mulder een Ko-
ninklijke Onderscheiding 
uit aan de heer Ronny 
Polspoel. Hij is benoemd 
tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. De uitrei-
king vond plaats na afloop 
van de Wandelvierdaagse 
van Sint Jansteen; in Ge-
meenschapscentrum De 
Warande te Sint Jansteen.

De heer Ronny Polspoel is sinds 1982 bestuurslid van Stichting De Wa-
rande. In de maand juni 2017 legt de heer Polspoel - na bijna 35 jaar - zijn 
bestuursfunctie bij De Warande neer. Bij deze stichting is hij op velerlei 
terrein actief. Hij verhelpt technische storingen en verzorgt bij toneelvoor-
stellingen het licht en geluid. Tijdens de jaarlijkse carnavalsvieringen richt 
de heer Polspoel steevast de zaal in en zorgt dat deze er feestelijk uitziet. 
En na afloop is hij het die zorgt dat alles er weer spik en span uitziet.
Daarnaast is de heer Polspoel al sinds 1982 – vanuit zijn bestuursrol bij De 
Warande - actief als organisator van de Wandelvierdaagse Sint Jansteen. 
Hij onderhoudt de contacten met de media, is verantwoordelijk voor het 
plaatsen van de promotieborden, regelt de verkeersregelaars en EHBO-
ers, zorgt voor de vergunning en stippelt mooie routes uit. Dankzij de 
heer Polspoel gaan alle deelnemers jaarlijks met een medaille naar huis.

Na het sluiten van de kerk in Sint Jansteen heeft de heer Polspoel er voor 
gezorgd dat er een alternatieve kapel werd voorzien in Gemeenschaps-
centrum De Warande. Daarmee werd gezorgd dat de inwoners van Sint 
Jansteen toch in hun eigen dorp een kerkelijke dienst kunnen bijwonen.
De heer Polspoel is al 58 jaar lid van het Gregoriaans Herenkoor Sint Jans-
teen. Bij afwezigheid van de dirigent bespeelt hij het orgel.
In 2015 werkte de heer Polspoel mee aan de renovatie van de Calvarie-
berg op het kerkhof te Sint Jansteen

NIEUW MINIMABELEID VANAF 2018

Het Hulster minimabeleid wordt vanaf 2018 vernieuwd. Dat gebeurt in 
afstemming met de gemeenten Sluis en Terneuzen. Gestreefd wordt naar 
een uniform Zeeuws-Vlaams beleid.

Het vernieuwde beleid is mede het gevolg van het extra geld dat het ka-
binet structureel beschikbaar stelt voor de bestrijding van kinderarmoede. 
De gemeente Hulst krijgt jaarlijks zo’n 76.000 euro extra. Dit geld moet 
bovenop het bestaande beleid worden ingezet. Het is met name de be-
doeling dat kinderen kunnen meedoen op school, aan sport en culturele 
en sociale activiteiten. Gemeenten moeten daarvoor samenwerken met 
maatschappelijke organisaties, zoals Stichting Leergeld, het Jeugdsport-
fonds en Jeugdcultuurfonds.
 
In Zeeuws-Vlaanderen wordt getracht te komen tot een eenduidige, re-
gionale aanpak voor het minimabeleid in haar geheel. Daarbij wordt een 
samenwerking met de maatschappelijke partners nagestreefd om onder 
andere de toegankelijkheid, het bereik en de effectiviteit te vergroten. 
Het is de bedoeling om met het nieuwe minimabeleid meer mensen 
te kunnen ondersteunen en zoveel als mogelijk zogenaamde “stille ar-
moede” te bestrijden.
 
Het nieuwe beleid vervangt de huidige minimaregelingen. Het streven is 
een totaalpakket aan voorzieningen voor minima te organiseren, waarbij 
de invulling plaatsvindt op basis van behoefte. Daarnaast blijft de ge-
meente Hulst ook de wettelijke mogelijkheden benutten om jaarlijks een 
bijdrage te verstrekken voor maatschappelijke participatie en de collec-
tieve ziektekostenverzekering. Nieuw is de introductie van een educatief 
kindpakket. Dit pakket wordt - in overleg met ouders en kind - zoveel 
als mogelijk naar behoefte en op maat samengesteld. Concreet kan het 
gaan om bijvoorbeeld een fiets, een computer of een vergoeding van 
schoolkosten.

Verschillende onderdelen van het nieuwe en regionaal geüniformeerde 
minimabeleid moeten nog in de praktijk verder worden uitgewerkt. Dit 
gebeurt in de tweede helft van 2017. Nu stellen de gemeenten eerst 
intern het nieuwe minimabeleid en de uitgangspunten vast. 

De raadscommissie Samenleving van de gemeente Hulst buigt zich op 
woensdag 28 juni 2017 over het nieuwe minimabeleid. Voor het nieuwe 
Zeeuws-Vlaamse minimabeleid heeft de gemeente Hulst naar verwach-
ting per jaar – bovenop de 76.000 die de gemeente extra krijgt van het 
Rijk - 25.000 euro extra nodig.

BEGROTING GEMEENTE HULST UIT DE “BOEKEN” 
De gemeentebegroting van Hulst is digitaal toegankelijk via de home-
page van www.gemeentehulst.nl, onder de kop Begroting 2017. 
In het kader van transparantie heeft de gemeente Hulst bewust gekozen 
haar inwoners te informeren via de zogenaamde begrotingswebsite. Alle 
inwoners hebben het recht om op duidelijke wijze te kunnen zien hoe de 
gemeente haar geld besteedt. Op onze website kunt u op een makkelijke 
manier kennis maken met de financiën van de gemeente Hulst en komen 
zowel de burgemeester als de wethouders aan het woord. Wat willen ze 
bereiken? Wat gaan ze doen? En wat kost dat allemaal?  Neem eens een 
kijkje op de begrotingswebsite Hulst! Een gemeente met goed geïnfor-
meerde inwoners is een pré. Want een goede gemeente maak je samen! 


