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

Hulst en Sint Jansteen:
-  het kappen van bomen en gedeeltelijke herplant op de locaties Derde 

Verkorting ongenummerd te Hulst en Heerstraat ongenummerd te Sint 
Jansteen, kadastraal bekend onder M 969 en S 1223 (aanvraag ontvangen 
d.d. 15 mei 2017);

Terhole:
-  het bouwen van een vervangende woning op de locatie Notendijk 86 (aan-

vraag ontvangen d.d. 18 mei 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 wijzigen van de voorgevel op de locatie ’s Gravenstraat 299 (besluit 

verzonden d.d. 18 mei 2017);

Hulst:
-  het bouwen van een vervangend bedrijfsgebouw op de locatie Zoutestraat 109 

(besluit verzonden d.d. 22 mei 2017);

Sint Jansteen:
-  het plaatsen van een dakkapel op de locatie Wilhelminastraat 57 (besluit 

verzonden d.d. 18 mei 2017);
-  het wijzigen van de kozijnen op de locatie Wilhelminastraat 11 (besluit verzon-

den d.d. 19 mei 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 
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 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.

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat er op de volgende 
omgevingsvergunning een ontwerpbesluit is genomen:

Hulst:
het brandveilig gebruiken van het bouwwerk aan de Assestraat 2, 4 en 6 te 
Hulst

Met ingang van 25 mei tot en met 6 juli 2017 ligt dit ontwerpbesluit 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.
Gedurende de periode van 25 mei tot en met 6 juli 2017 kunnen belanghebben-
den, op grond van het bepaalde in de artikelen 3:15 en 3:16 van de Algemene 
Wet Bestuursrecht  zijn of haar zienswijzen, mondeling, maar bij voorkeur 
schriftelijk,  bekend maken aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 49, 4560 AA Hulst.
U wordt verzocht op voorhand een afspraak te maken op tel.nr 14 0114

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 aanvraag 
betreffende het slopen van een garage op de locatie ’s Gravenstraat 70 te Clinge 
(besluit verzonden d.d. 17 mei 2017). Reden: activiteit is een sloopmelding geen 
sloopvergunning. buiten behandeling te stellen.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 
28 juni 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.

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

Clinge:
-  het slopen van een garage op de locatie ’s Gravenstraat 70 (melding geac-

cepteerd d.d. 16 mei 2017);

Graauw:
-  het slopen van de berging op de locatie Duivenhoeksestraat 9 (melding geac-

cepteerd d.d. 16 mei 2017);

Heikant:
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S -  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Vlasstraat 13e 

(melding geaccepteerd d.d. 16 mei 2017);
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Julianastraat 

119 (melding geaccepteerd d.d. 19 mei 2017);
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Julianastraat 

34 (melding geaccepteerd d.d. 19 mei 2017);

Hulst:
-  het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie Groot Eiland 4 

(melding geaccepteerd d.d. 18 mei 2017);
-  het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie De Butstraat 33 

(melding geaccepteerd d.d. 19 mei 2017);

Kloosterzande:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie John F. Ken-

nedysingel 16 (melding geaccepteerd d.d. 19 mei 2017);
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie John F. Ken-

nedysingel 18 (melding geaccepteerd d.d. 19 mei 2017);
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Cloosterstraat 

54 (melding geaccepteerd d.d. 19 mei 2017);

Sint Jansteen:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Burg. IJse-

baertstraat 17 (melding geaccepteerd d.d. 17 mei 2017);
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Wilhelmina-

straat 14 (melding geaccepteerd d.d. 17 mei 2017);
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie La Traviata 36 

(melding geaccepteerd d.d. 19 mei 2017);

Vogelwaarde:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Rapenburg 37 

(melding geaccepteerd d.d. 17 mei 2017);
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Sasdijkweg 7 

(melding geaccepteerd d.d. 19 mei 2017);
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Groot Cam-

brondijk 5 (melding geaccepteerd d.d. 19 mei 2017).

VERLENGEN BESLISTERMIJN OP AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de aanvraag 
om een omgevingsvergunning betreffende het realiseren van vervangende 
nieuwbouw op de locatie Lange Nieuwstraat 12 te Hulst (besluit verzonden d.d. 
22 mei 2017), waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, de 
beslistermijn hebben verlengd met maximaal 6 weken.

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.

BESTEMMINGSPLAN DE STATIE, HERZIENING LIFE STYLE VILLAGE 2016
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 
13 april 2017 het bestemmingsplan De Statie, herziening Lifestyle Village 2016 
gewijzigd heeft vastgesteld.
Het besluit van de gemeenteraad, de notitie  ‘Beantwoording zienswijzen en 
overzicht ambtshalve wijzigingen’ en het gewijzigd vastgestelde bestemmings-
plan liggen van 25 mei tot en met 5 juli 2017 voor een ieder ter inzage in de 
gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. 

Tevens is het bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.BPLSV2h-vg01. Het 
bestemmingsplan betreft een aangepast planconcept (minder vierkante meters 
detailhandel) voor Life Style Village Hulst op het Morres-terrein, gelegen aan de 
Industrieweg te Hulst. Voor een overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar 
de notitie ‘Beantwoording zienswijzen en overzicht ambtshalve wijzigingen’. 
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 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag binnen de 
termijn van 26 mei tot en met 6 juli 2017. Daarnaast kan iedereen bedenkingen 
naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht. 
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, 
bereikbaar op tel. 14 0114.

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

Locatie : Mulderstraat 8 te Hulst
Voor  : het hebben van een opslagvoorziening voor propaan
Datum indiening : 6 mei 2017
Zaaknr. : M-ACT170290

Locatie : Parallelweg 2 te Nieuw Namen
Voor  : het uitbreiden en dichtbouwen van een bestaande luifel 
Datum indiening : 12 mei 2017
Zaaknr. : M-ACT170317

De meldingen liggen tot en met 21 juni 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, bereikbaar op tel. 0115-745100.

AANVRAAG REGULIERE OMGEVINGSVERGUNNING LAVRIJSEN AGRARISCHE VER-
EDELINGS INDUSTRIE LAVI BV
Burgemeester en wethouders van Hulst  maken bekend dat zij op 31 januari 
2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbe-
reidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van Lavrijsen Agrarische 
veredelings Industrie Lavi B.V. langeweg 6 te Ossenisse. De aanvraag heeft 
betrekking op plaatsen van een verplaatsbare mestzak. Deze aanvraag ligt niet 
ter inzage, maar kan op verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift 
wordt overwogen, moet eerst het besluit op de aanvraag worden afgewacht. 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot R.A.M. Loos van RUD Zeeland, 
bereikbaar op tel. 0651204154. De aanvraag  staat geregistreerd onder nummer 
W-AOV170054

VERKEERSMAATREGEL KAPELLEBERG TE NIEUW NAMEN
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij het volgende 
verkeersbesluit hebben genomen:

Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats voor de woning van 
Kapelleberg 5 te Nieuw Namen.

De genomen verkeersbesluiten worden gepubliceerd op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Met ingang van 25 mei tot en met 5 juli 2017 ligt het verkeersbesluit voor een 
ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden van 25 mei 
tot en met 5 juli 2017 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift 
moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van 
de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Tevens kan indien bezwaar wordt gemaakt, een verzoek om voorlopige voor-
ziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank sector 
bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor een verzoek om een 
voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

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: Camping 
de Zeemeeuw, Knuitershoek 1 Ossenisse op 27 mei 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, 24 mei 2017

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

IN
FO GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN

In verband met Hemelvaartsdag zijn op donderdag 25 en vrijdag 26 
mei 2017 alle gemeentelijke diensten de gehele dag gesloten. Ook op 
zaterdag 27 mei 2017 is de gemeentewinkel niet geopend.

WIJZIGING OPHALEN HUISVUIL

Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei 2017, wordt het huisvuil niet op-
gehaald. De rolemmers die altijd op donderdag worden geleegd, worden 
op zaterdag 27 mei 2017 geleegd.

Op donderdag wordt normaliter het huisvuil in Clinge, inclusief Woestij-
nestraat, Graauw, Zandberg, inclusief Zandbergsestraat, Paal, inclusief 
Paalseweg, Nieuw Namen, Kapellebrug, Lamswaarde, Kuitaart, Kruispol-
derhaven (incl. Lange Nieuwstraat nr. 10 t/m 28 en nr. 29 t/m 35, alleen 
bebouwde kom) opgehaald.
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ACTIVITEITEN GEMEENTE HULST
t/m 28 mei ’17  Expositie Frida van Overbeeke – Galerie Terra Groda 

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

museum Hulst
25 mei ’17  Kaartjes maken en zangclub – De Blaauwe Hoeve Hulst
25 mei ’17 Graauwrock – Voetbalveld Graauw
25 mei ’17 Sjoelen – De Serre Binnenstad Hulst
25 mei ’17 Kaarten en volksdansen KBO – ’t Heike Heikant
25 mei ’17  Samen in beweging – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
25 t/m 28 mei ’17 Hulsterloofeesten – Nieuw Namen
25 t/m 29 mei ’17 Kermis – Hulst
26 mei ’17 Frituur – De Blaauwe Hoeve Hulst
26 mei ’17 Koersbal en bingo – Antonius Kloosterzande
26 mei ’17 KBO kaarten – Binnendéur Kloosterzande
26 mei ’17  Seniorendiner en bingo – Gemeenschapshuis Graauw
26 mei ’17 Schilderen – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
26 mei ’17 Inloopmiddag – De Serre Binnenstad Hulst
26 mei ’17 KBO wandelen en kaarten – Malpertuus Clinge
26 mei ’17  KBO tekenen/schilderen – De Warande Sint Jansteen
26 mei ’17 KBO bingo – Malpertuus Clinge
26 mei ’17 KBO biljarten – ’t Heike Heikant
26 mei ’17 Kaarten – Café De Zandberg
26+27 mei ’17 Stuikerfeesten – Heikant
26 t/m 28 mei ’17 Boomwaifeesten – Graauw
27 mei ’17 Lente Markt – De Blaauwe Hoeve Hulst
27+28 mei ’17 Culitruck – Oranjebolwerk Hulst
28 mei ’17 Rondleiding begraafplaats Hulst – Glacisweg Hulst
28 mei ’17 Koffie drinken – De Serre Binnenstad Hulst
29 mei ’17 Kermiskoers – Binnenstad Hulst
29 mei ’17  Creatief/spelletjes – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
29 mei ’17 Internetcafé – Antonius Kloosterzande
29 mei ’17 Sjoelen – De Blaauwe Hoeve Hulst
29 mei ’17 Line Dance KBO – ’t Heike Heikant
29 mei ’17 KBO fietsen en koersbal – Malpertuus Clinge
29 mei ’17 KBO internetcafé – De Warande Sint Jansteen
29 mei ’17 Samen in beweging – De Serre Binnenstad Hulst
30 mei ’17  Creaclub/koffiemiddag, sjoelen/kaarten en samen in 

beweging met koffie – Antonius Kloosterzande
30 mei ’17  Samen eten en kaartjes maken – De Serre Binnenstad 

Hulst
30 mei ’17 Schilderclub – De Blaauwe Hoeve Hulst
30 mei ’17  KBO jeu de boules/koersbal en sjoelen – De Warande 

Sint Jansteen
30 mei ’17 Bingo – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
31 mei ’17 Internetcafé – De Blaauwe Hoeve Hulst
31 mei ’17 Inloopmiddag – De Serre Binnenstad Hulst
31 mei ’17 Koffiemiddag – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
31 mei ’17 KBO sjoelen – Malpertuus Clinge
31 mei ’17 Bloemschikken KBO – ’t Heike Heikant
31 mei ’17 Takkie haakcafé – Bibliotheek Hulst
31 mei ’17 Koersbal – Malpertuus Clinge
31 mei ’17  Wandelmiddag en meer bewegen voor ouderen – Anto-

nius Kloosterzande
31 mei ’17 KBO kaarten en fietsen – De Warande Sint Jansteen
31 mei ’17 Gymles voor senioren – Dorpscentrum Vogelwaarde
31 mei ’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 EVENEMENTEN MET VERKEERSHINDER: 

JUNI 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 juni 2017 betreft het de volgende evenementen: 

2 + 3 juni 2017: Vestrock – Hulst: Stationsweg éénrichtingsverkeer (hier-
door kan vrachtverkeer wel in maar niet uit de binnenstad) en Havenfort. 

4 juni 2017: Vestrock Junior – Hulst: Stationsweg éénrichtingsverkeer (hier-
door kan vrachtverkeer wel in maar niet uit de binnenstad) en Havenfort. 

11 juni 2017: Hulster Dweildag - Hulst:  Gentsestraat, Grote Markt, Corne-
lis de Vosplein, Steenstraat, Overdamstraat, Korte Nieuwstraat en Lange 
Nieuwstraat.

17 juni 2017: Rommelmarkt – Sint Jansteen: Lijsterbes.

17 juni 2017: Kermiskoers – Graauw: Dorpsstraat, Rozenstraat en Achter-
eindstraat.

24+25 juni 2017: Midzomerfeesten – Hengstdijk:  Hengstdijkse Kerkstraat 
en Norbertijnenstraat.

24 t/m 27 juni 2017: Kermis – Sint Jansteen: Martje van Wardje, Hoofd-
straat, Brouwerijstraat. 

27  juni 2017: Kermiskoers – Sint Jansteen: Wilhelminastraat, Hoofdstraat, 
Hemelstraat, Prins Hen-
drikstraat, Burg. IJsebaertstraat en Oude Drijdijck.

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

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.

Sluiting ivm Hemelvaartsdag
In verband met Hemelvaartsdag zijn de gemeentelijke diensten gesloten 
op donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2017. De gemeentewinkel is 
eveneens gesloten op zaterdag 27 mei 2017.

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 

BOUW SCHOOL SINT JANSTEEN OFFICIEEL GESTART

Op woensdag 17 mei 2017 ging de bouw van de nieuwe brede school 
te Sint Jansteen van start. De wethouders Frank van Driessche en Adri 
Totté onthulden – samen met vertegenwoordigers van de Basisschool In-
ghelosenberghe en Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen – het bouwbord op 
het bouwterrein aan de Badhuisweg te Sint Jansteen. De kinderen lieten 
vervolgens allemaal een ballon op. 

Wethouder Frank van Driessche memoreerde in zijn toespraak de lange 
weg die aan het moment vooraf ging. Dat was een proces van vele jaren 
en vele scenario’s. 
Een nieuwe school op Sint Jansteen is zeker niet voor zijn tijd. Het huidige 
schoolgebouw heeft na 45 jaar echt haar beste tijd gehad.  Op de plaats 
waar de huidige basisschool staat, is maar liefst 110 jaar onderwijs gege-
ven. Voor de Inghelosenbergheschool was er op die locatie namelijk de 
Sint Aloysisschool. Dat gaat nu veranderen. 

Naar verwachting duurt de bouw van de school en alles wat daarbij komt 
kijken, ongeveer één jaar. De sloop van de huidige gymzaal, de aanleg 
van de nieuwe parking en het herinrichten van wegen staan gepland in 
het eerste kwartaal van 2018.
Het streven is om in de meivakantie van 2018 de verhuizing naar de 
nieuwe school te kunnen laten plaatsvinden. Maar dan mag er tijdens de 
bouw niets tegengaan en moet het weer mee zitten. Mocht dat wel het 
geval zijn, dan wordt in de zomervakantie verhuisd.

’s-GRAVENSTRAAT CLINGE AFGESLOTEN
Vanaf maandag 29 mei tot en met vrijdag 2 juni 2017 is de ’s-Gravenstraat 
te Clinge afgesloten voor doorgaand verkeer. Tijdens deze dagen wordt 
er gewerkt op de kruising ’s-Gravenstraat – Koningin Julianastraat. Deze 
kruising moet in verband met die werkzaamheden worden afgesloten. 

Het betreft werkzaamheden van Delta aan de kabels en leidingen ter 
plaatse. 

Rioolwerken
In de week van 5 juni 2017 starten in Clinge de rioolwerkzaamheden in 
de Koningin Julianastraat, de Prins Bernhardstraat en het gedeelte van de 
Beatrixstraat gelegen tussen de Klinkerstraat en de Koningin Julianastraat.
Het werk start in de Koningin Julianastraat ter hoogte van de school en 
verschuift dan in de richting van de ’s-Gravenstraat. Na de Koningin Juli-
anastraat volgen de werkzaamheden in de Beatrixstraat en daarna in de 
Prins Bernhardstraat. 

In verband met de werkzaamheden is de Koningin Julianastraat vanaf 
circa dinsdag 6 juni 2017 afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt 
ter plaatse omgeleid. 

Naar verwachting neemt de realisatie van het totale project tot eind 2017 
in beslag. Uiteraard spelen de weersverwachtingen een rol bij de uitvoe-
ring en planning van de werkzaamheden.

100-100-100-PROJECT HALFWEG

De 100 huishoudens die in de gemeente Hulst deelnemen aan het 100-
100-100 afvalproject zijn ondertussen zo’n vijftig dagen bezig. Zij probe-
ren 100 dagen lang zo min mogelijk restafval te produceren. Vooralsnog 
kan worden geconcludeerd dat het verbluffend is, hoe weinig restafval zij 
per week hebben. Dit resultaat bereiken de deelnemers met name door 
bewust in te kopen en afval goed te scheiden. 
De deelnemers krijgen ook iedere week een opdracht. Op het online plat-
form op www.hulst.100-100-100.nl/ delen zij hun ervaringen. Ook geven 
zij elkaar tips, bijvoorbeeld over hoe afval te voorkomen en over herge-
bruik en zaken die een tweede leven kunnen krijgen. 
Plastic en gft aan kop 
Het grootste deel van het afval blijkt - met stip – plastic te zijn. Dit wordt 
tijdens het project bij de deelnemers opgehaald; zij moeten het dus niet 
naar de oranje inzamelcontainers brengen. 
Nu de planten en het gras in de tuinen in groei zijn, vormt ook het tuinaf-
val bij velen een groter wordend onderdeel van het afval. Als al dat afval 
niet in de groene rolemmer past, is het alternatief een composthoop of 
het afvoeren naar de milieustraat, waar men het gratis kan inleveren. 
Naast de tuin is de keuken de plaats waar de deelnemers het meeste 
afval zien ontstaan. 
Ook de huisdieren van de deelnemers ontkomen niet aan het project. 
Ook wat zij aan afval veroorzaken, wordt onder de loep genomen. Aan 
de andere kant zorgen bijvoorbeeld kippen en konijnen er weer voor dat 
bepaald groenafval wordt opgepeuzeld. 
Papier hier
Het scheiden van papier is voor de deelnemers – zo lijkt – geen issue. Dat 
gebeurt gewoon. Toch bleek voor aanvang van het project dat het in de 
gemeente Hulst het restafval nog voor 15% uit papier bestaat. Dat kan en 
moet natuurlijk beter. Papier hoort in de blauwe rolemmer. 
Nieuw afvalbeleid Hulst
De resultaten van het 100-100-100 project en de reacties er op, worden 
meegenomen als input voor het nieuwe afvalbeleid van de gemeente 
Hulst. Er worden - zowel van deelnemers als niet-deelnemers – veel wen-
sen en opmerkingen ontvangen over de afvalinzameling. 
Dinsdag 11 juli 2017 is de laatste dag van het 100-100-100 project in de 
gemeente Hulst. Voor deelnemers vindt op woensdag 12 juli 2017 een 
slotbijeenkomst plaats. 


