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

Clinge:
-  het realiseren van een nieuw buitenblad en de vervanging van het pan-

nendak op de locatie ’s Gravenstraat 178 (aanvraag ontvangen d.d. 4 april 
2017);

Heikant:
-  het bouwen van een vervangende woning op de locatie Vlasstraat 30 (aan-

vraag ontvangen d.d. 31 maart 2017);
-  het bouwen van een vervangende schuur op de locatie Emmabaan 85 (aan-

vraag ontvangen d.d. 3 april 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 een nieuwe bedrijfswoning met carport op de locatie Tiber-

hienweg 51a (besluit verzonden d.d. 6 april 2017);
Hulst:
-  het plaatsen van een schutting op de locatie Chopinstraat 1 (besluit verzonden 

d.d. 4 april 2017);
-  het realiseren van een opbouw op de bestaande woning op de locatie  

Janseniuslaan 50 (besluit verzonden d.d. 10 april 2017);
Kloosterzande:
-  het plaatsen van tijdelijke kantoorunits op de locatie Hulsterweg 24 (besluit 

verzonden d.d. 4 april 2017);
Sint Jansteen:
-  het bouwen van een woning op de locatie Carmen 11 (besluit verzonden d.d. 

4 april 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.

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIERE PROCEDURE)
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij omgevingsvergun-
ningen hebben geweigerd voor:

Hulst:
-  het plaatsen van een tuinhuis op de locatie Zeildijk 6 (besluit verzonden d.d. 6 

april 2017);
-  het veranderen van het bestaande gebruik op de locatie Stationsplein 17 

(besluit verzonden d.d. 7 april 2017).

U kunt de geweigerde vergunningen inzien tot 6 weken na de datum van ver-
zending. 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 van het 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 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.

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 installeren van een cv-afvoerpijp op de locatie Korte Nieuwstraat 9 (besluit 

verzonden d.d. 4 april 2017);
Kuitaart:
-  het aanpassen van de hoofddraagconstructie op de locatie Hoefkensdijk 52 

(besluit verzonden d.d. 4 april 2017).

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. 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:
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-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie ’s Gravenstraat 
255 (melding geaccepteerd d.d. 3 april 2017);

Hulst:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Schoutstraat 

10 (melding geaccepteerd d.d. 3 april 2017);
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Zoetevaart 13 

(melding geaccepteerd d.d. 3 april 2017);
Nieuw Namen:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Van Alsteindijk 

6 (melding geaccepteerd d.d. 6 april 2017);
-  het verwijderen van asbest op het dak van de schuur op de locatie Langestraat 

11 (melding geaccepteerd d.d. 6 april 2017);
Vogelwaarde:
-  het slopen van een oude berging en het plaatsen van een nieuwe berging op 

de locatie Bossestraat 33b (melding geaccepteerd d.d. 3 april 2017);
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Kerkstraat 38 

(melding geaccepteerd d.d. 5 april 2017);
Walsoorden:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Walsoorden-

sestraat 28a (melding geaccepteerd d.d. 3 april 2017).

OMGEVINSGSVERGUNNING HULSTERWEG TE KLOOSTERZANDE
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsver-
gunning hebben verleend voor het bouwen van een vervangend kantoorpand op 
het perceel Hulsterweg 26 te Kloosterzande. 
NL.IMRO.0677.PbHulsterweg26klz-000V
U kunt de aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken inzien van 13 april 
tot en met 26 mei 2017. U dient hiervoor een afspraak te maken via 14 0114.

Tegen dit besluit kunt u, op basis van artikel 6:8 lid 4 van de Algemene wet 
bestuursrecht van 14 april tot en met 25 mei 2017 beroep instellen door het 
indienen van een beroepschrift bij de rechtbank, Postbus 5015, 4330 KA Mid-
delburg. 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.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN EN ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER HERONT-
WIKKELING RABO-LOCATIE SINT JANSTEEN  
Ontwerp Bestemmingsplan
Burgemeester en Wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 
3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 
‘Herontwikkeling Rabo-locatie Sint-Jansteen’ van 13 april tot en met 24 mei 2017 
voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst. 
Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.
nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpstjanvhovestr-001O. Het bestem-
mingsplan betreft de herontwikkeling van de voormalige Rabobank locatie op de 
hoek Geslechtendijk/Van Hovestraat. Om woningbouw op dit terrein mogelijk te 
maken was in 2011 eerder een bestemmingsplan vastgesteld. Omdat het nieuwe 
ontwerp van de gebouwen niet meer past binnen dit bestemmingsplan, moet er 
voor deze locatie eerst een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld.

Een ieder kan binnen de termijn van terinzagelegging 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.

Wet Geluidhinder
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 eveneens 
het volgende bekend:

Met ingang van 13 april tot en met 24 mei 2017 ligt het ontwerpbesluit betref-
fende het vaststellen van een hogere grenswaarde vanwege het wegverkeer-
slawaai, ten behoeve van de in het ontwerp wijzigingsplan Herontwikkeling 
Rabolocatie Sint Jansteen opgenomen woonlocaties aan de Van Hovestraat/
Geslechtendijk 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 woonlocaties, als gevolg van het wegverkeer op de Geslechtendijk, 
meer bedraagt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Gedurende de periode van 13 april tot en met 24 mei 2017  kan eenieder schrif-
telijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst.

Anterieure overeenkomst
Burgemeester en wethouders maken, ter voldoening aan het bepaalde in art. 
6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij een anterieure overeenkomst 

ex artikel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening, hebben gesloten met de Stichting 
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Een anterieure overeenkomst betreft een over-
eenkomst over grondexploitatie die de gemeente met de initiatiefnemers sluit 
op het moment dat er (nog) geen exploitatieplan is. 

In de overeenkomst is onder meer afgesproken dat de gemeente een inspan-
ningsverplichting heeft om het planologisch mogelijk te maken dat op de 
aangegeven locatie Geslechtendijk/Van Hovestraat 30 appartementen kunnen 
worden gerealiseerd. Verder is overeengekomen dat de exploitant afspraken na 
komt met betrekking tot het kostenverhaal.

Met ingang van 13 april tot en met 24 mei 2017 ligt de zakelijke beschrijving 
van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor 
een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te 
Hulst. Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving 
van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren naar 
voren worden gebracht.

ONTWERPWIJZIGINGSPLAN GROOT CAMBRONDIJK EN CAMBRONSESTRAAT 
Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 
3.6 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met de afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Groot 
Cambrondijk 19 en Cambronsestraat 7 van 13 april tot en met 24 mei 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.ruimtelij-
keplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpbuitencambron-001O. 
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.

Een ieder kan van 13 april tot en met 24 mei 2017 schriftelijk zienswijzen naar 
voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 
4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de 
afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.

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

Locatie : Hengstdijksestraat ong., sectie M nummer 855 te Hengstdijk
Voor  : de tijdelijke opslag van 150 m3 potstalmest
Datum indiening : 20 maart 2017
Zaaknr. : M-ACT170179

Locatie :  Koningin Emmapolder ong., sectie W nummer 235 te Nieuw 
Namen

Voor  : de tijdelijke opslag van 80 ton braadkippenstrooiselmest
Datum indiening : 20 maart 2017
Zaaknr. : M-ACT170180

De meldingen liggen tot en met 10 mei 2017 ter inzage in de gemeentewinkel, 
gelegen aan de Grote Markt Hulst. U dient hiervoor een afspraak te maken.  
Voor nadere informatie met betrekking tot de meldingen Activiteitenbesluit kunt 
u terecht bij de RUD Zeeland, op tel. 0115-745100.

Tegen betaling van de leges of gemaakte kosten zijn de ter inzage liggende 
stukken in afschrift verkrijgbaar. Voor de openingstijden van de gemeentewinkel: 
zie colofon.

Hulst, 12 april 2017

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

IN
FO WIJZIGING OPHALEN HUISVUIL

Op Tweede Paasdag, maandag 17 april 2017, wordt het huisvuil niet 
opgehaald. De rolemmers die altijd op maandag worden geleegd, 

worden op zaterdag 15 april 2017 geleegd.

Op maandag wordt normaliter het huisvuil in Hulst: Tivoli, Dullaert, 
incl. Casembrootweg en ged. Zandstraat tot voetbalvelden, Vogelbuurt 
+ Steensedijk, Hooghuis, Statie, Tol, Absdaalseweg (vanaf rotonde tot 
Steensedijk) en Terhole opgehaald.
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IN
FO NIEUWS VAN DE GEMEENTERAAD

Op donderdag 13 april 2017 vindt om 19.30 uur in de raadzaal van 
het stadhuis te Hulst een vergadering van de gemeenteraad van 

Hulst plaats. Onderstaand treft u de agenda aan van deze openbare ver-
gadering:

1.  Opening
2.  Mededelingen
3.  Vaststellen agenda
4.  Vaststellen verslag van de vergadering d.d. 23 februari 2017
5.  Vragenhalfuur
6.  Hamerstukken
6a.   Voorstel tot vaststelling beheersverordening voor de kern Nieuw Na-

men
6b.  Voorstel tot vaststelling herziening bestemmingsplan Steensedijk 71-

75
6c.  Voorstel tot instellen van een gemeentelijke routering voor vervoer 

van gevaarlijke stoffen
6d.  Voorstel tot vaststelling controleprotocol boekjaar 2016-2017 en ter 

kennisname van normen en toetsenkader 2016
7.   Voorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Statie, her-

ziening Life Style Village 
8.   Voorstel om akkoord te gaan met besteding investeringskrediet 

2017 en vaststelling begrotingswijziging 2017-06
9.  Ingekomen stukken
10.  Motie over een niet op de agenda staand onderwerp
10a. Motie met betrekking tot kerncentrale Borsele
11.  Rondvraag
12. Sluiting

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

De raadsvergadering van donderdag 13 april 2017 is via 
www.gemeentehulst.nl ook live te beluisteren. 

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

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 Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
In verband met Goede Vrijdag en Tweede Paasdag zijn de gemeentelijke 
diensten gesloten vanaf vrijdag 14 april tot en met maandag 17 april 
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 

BINNENSTAD HULST BEPERKT BEREIKBAAR IVM 
MARATHON 

Op zaterdag 15 april 2017 vindt de negende editie van de Marathon 
Zeeuws-Vlaanderen plaats. Dit jaar wordt er gestart in Terneuzen en ligt 
de finish op de Grote Markt te Hulst. Voorafgaand aan de aankomst van 
de marathonlopers vinden er in de Hulster binnenstad diverse afwach-
tingslopen plaats. In verband met deze activiteiten is de Hulster binnen-
stad die dag per auto beperkt bereikbaar. 

Op zaterdag 15 april 2017 zijn vanaf 10.00 tot 18.30 uur de volgende 
straten afgesloten voor het verkeer: Stationsweg, Gentsestraat, Oude 
Havensteeg, Overdamstraat, Steenstraat, Gentsestraat, Cornelis de Vos-
plein, Lange Nieuwstraat, Korte Nieuwstraat, Lange Bellingstraat, Korte 
Bellingstraat, Grote Zwanenstraat en Beestenmarkt. 
Geadviseerd wordt de binnenstad zoveel als mogelijk te mijden met de 
auto en deze te parkeren buiten de binnenstad. Enkel bewoners van de 
binnenstad en personen die voor hun werk in de binnenstad moeten zijn, 
kunnen, op vertoon van hun geldige parkeervergunning via de Graauwse 
Poort beperkt de binnenstad betreden.

De Grote Markt wordt op vrijdag 14 april 2017 om 8.00 uur afgesloten. Op 
het marktplein worden de finishvoorzieningen en sponsortent etc. aan-
gebracht. De afsluiting van het marktplein duurt tot maximaal 12.00 uur 
op zondag 16 april 2017.  
Het Solmsbolwerk wordt op donderdag 13 april 2017 om 8.00 uur afge-
sloten. Op dit bolwerk worden was- en kleedvoorzieningen geplaatst. Het 
bolwerk is afgesloten tot maandag 17 april 2017 tot maximaal 12.00 uur. 

In verband met de Marathon Zeeuws Vlaanderen geldt een parkeerver-
bod op:
-  het Solmsbolwerk vanaf 08.00 uur op donderdag 13 april 2017 tot en 

met 12.00 uur op maandag 17 april 2017;
-  de Grote Markt vanaf 08.00 uur op vrijdag 14 april 2017 tot en met 12.00 

uur op zondag 16 april 2017;
-  de Oude Havensteeg, de Overdamstraat, de Steenstraat en het Cornelis 

de Vosplein op zaterdag 15 april 2017 vanaf 08.00 uur tot maximaal 
18.30 uur.

MARATHON FINISHT IN HULST 

Op zaterdag 15 april 2017 gaat voor de negende keer de Marathon van 
Zeeuws-Vlaanderen van start. Dit jaar vertrekken de lopers vanuit Terneu-
zen. De finish is op de Grote Markt te Hulst. 

Om 11.00 uur klinkt op de Markt in Terneuzen het startschot. Langs fraaie 
natuurgebieden gaan de lopers via onder andere Axel,  Sint Jansteen en 
Kapellebrug naar de finish in de Hulst. Een derde van de route is on-
verhard. De Marathon Zeeuws-Vlaanderen is een waar grensverleggend 
sportevenement. Een marathon waar het niet draait om toptijden, maar 
om het genieten van het uniek en afwisselend parcours op de grens van 
Nederlands en Belgisch Vlaanderen.  

De sportieve sfeer lokt veel bezoekers naar ons Zeeuws-Vlaamse land toe. 
Complimenten aan de organisatie en de vele vrijwilligers die er elk jaar in 
slagen dit een bijzonder evenement te maken!

Naast de vele sportievelingen die de volledige marathon lopen, is er ook 
dit jaar wederom een estafettemarathon, kwart marathon, achtste mara-
thon en kidsrun.

Aan alle lopers: Heel veel succes tijdens deze negende editie van de 
Zeeuws-Vlaamse marathon. U wordt met open armen ontvangen in Hulst! 
Traditiegetrouw verwelkomt burgemeester Jan-Frans Mulder namelijk – 
tezamen met vele toeschouwers - alle lopers – van de eerste tot de laat-
ste - op de markt in Hulst. 

AFTRAP AANLEG VOETBALVELD SINT JANSTEEN

Op maandag 10 april 2017 gaf wethouder Jean-Paul Hageman de aftrap 
voor de aanleg van het nieuwe voetbalveld te Sint Jansteen. Dit deed hij 
samen met een vertegenwoordiging van het bestuur van Voetbalvereni-
ging STEEN.
Naast het terrein van Voetbalvereniging STEEN komt aan de Badhuisweg 
de nieuwe brede school van Sint Jansteen. De bouw van deze school start 
in de meimaand. Deze nieuwe school wordt deels gebouwd op het trai-
ningsveld van de Steense voetbalvereniging. Daarom wordt ter plaatse 
een nieuw ander veld voorzien. 
Het nieuwe veld is een zogenaamd “grassmaster” voetbalveld. Dat is een 
natuurgrasveld, dat wordt geïnjecteerd met kunstgrasvezels. Daardoor is 
de bespelingscapaciteit van het veld veel groter. Om het nieuwe veld 
te kunnen beregenen wordt een nieuwe waterbron geslagen en wordt 
een nieuwe pomp voorzien met een beregeningscomputer. Die stuurt de 
in het veld aanwezige sproeiers aan. Verder wordt er een LED-veldver-
lichting aangebracht.  De aanleg van het nieuwe veld, inclusief de ver-
lichting, beregeningsinstallatie en veldafscheidingen en dergelijke, kost 
466.000 euro excl. BTW. Bij de aanleg van het veld worden de kunststof-
vezels door machines in het veld geïnjecteerd. Dit gebeurt in de periode 
van 15 tot en met 27 mei 2017. Deze machines zijn in werking van 07.00 
uur ’s-ochtends tot 02.00 uur ‘s-nachts. Deze werkzaamheden kunnen 
enige geluidsoverlast met zich meebrengen. Na het injecteren van de 
kunststofvezels wordt het veld ingezaaid met gras. De verwachting is dat 
3 tot 4 maanden nodig is om het gras voldoende sterk te maken. Streven 
is om eind september 2017 het nieuwe voetbalveld in Sint Jansteen in 
gebruik te kunnen nemen. 

GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN

In verband met respectievelijk Goede Vrijdag en Tweede Paasdag zijn 
alle gemeentelijke diensten gesloten vanaf vrijdag 14 april tot en met 
maandag 17 april 2017. Dus ook op zaterdag 15 april 2017 is de gemeen-
tewinkel niet geopend. 

BUITENSPEELSEIZOEN CLINGSE BOSSEN GESTART 

Het speelbos  in de Clingse Bossen is weer helemaal klaar voor het bui-
tenspeelseizoen. Nieuw toegevoegd is de grondwatermeter. Op vrijdag 7 
april 2017 onthulde wethouder Diana van Damme - in het bijzijn van ruim 
dertig basisschoolleerlingen - het nieuwe informatiebord.

Het speelbos in de Clingse Bossen, met een uitgebreide waterspeel-
plaats, is een idee van de Dorpsraad Clinge. Het werd in 2012 aangelegd 
in samenwerking met Het Zeeuwse Landschap en Evides Waterbedrijf. In 
de natuurspeeltuin staat een grondwaterpomp waarmee kinderen zelf 
speelwater kunnen oppompen. De pomp is voorzien van een watermeter. 
Daarop kan de stand van het grondwater worden afgelezen.  Stichting 
Het Zeeuwse Landschap beheert het speelbos en zorgt voor voldoende 
natuurlijk speelmateriaal, bijvoorbeeld om hutten te bouwen. In het bui-
tenspeelseizoen wordt de waterspeelplaats intensief gebruikt.

Op het informatiebord staat uitleg over de waterwinning in Clinge en Sint 
Jansteen, de werking van de  grondwatermeter en enkele waterweetjes. 


