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

Graauw:
- het realiseren van een dakkapel op de locatie Achtereindstraat 14 (aan-
vraag ontvangen d.d. 19 juli 2017);

Hulst:
-  het plaatsen van speelobjecten op de locatie Brederodebolwerk, kadastraal 

bekend sectie A, nummer 969 (aanvraag ontvangen d.d. 14 juli 2017);
Kloosterzande:
-  het uitbreiden van een woning op de locatie Cloosterstraat 62 (aanvraag 

ontvangen d.d. 14 juli 2017);
Kuitaart:
-  het verhogen van de goothoogte en wijzigen van de gevelindeling op de 

locatie Hulsterweg 135b (aanvraag ontvangen d.d. 15 juli 2017);
Lamswaarde:
-  het plaatsen van kozijnen op de locatie Achterstraat 27a (aanvraag ontvangen 

d.d. 19 juli 2017);
Nieuw Namen:
-  het realiseren van dakkapellen op de locatie Langestraat 7 (aanvraag ontvan-

gen d.d. 19 juli 2017).
Sint Jansteen:
-  het verwijderen van een groenstrook op de locatie achterzijde Hoofdstraat 

12 en Baronieplein ongenummerd, kadastraal bekend sectie L, nummer 1295 
(aanvraag ontvangen d.d. 20 juli 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:

Hulst:
-  het plaatsen van een tijdelijke woonunit op de locatie Zoutestraat 2b (besluit 

verzonden d.d. 21 juli 2017);
Kapellebrug:
-  het wijzigen van het gebruik van de loods achter de woning op de locatie 

Gentsevaart 46 (besluit verzonden d.d. 19 juli 2017);
Kapellebrug:
-  het plaatsen van een bevrijdingsmonument op de locatie Poolsplein ong, ka-

dastraal bekend sectie B, nummer 1492 (besluit verzonden d.d. 19 juli 2017);
Ossenisse:
-  het plaatsen van een vervangende schuur op de locatie Grindweg naar Honte-

nisse 12 (besluit verzonden d.d. 18 juli 2017);
Sint Jansteen:
-  het bouwen van een vervangende bedrijfswoning op de locatie Clingedijk 2 

(besluit verzonden d.d. 19 juli 2017);
-  het plaatsen van een garage op de locatie Tempelier 2 (besluit verzonden d.d. 

18 juli 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.

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

Clinge:
-  het vervangen van asbesthoudende boeiborden op de locatie Ruysdaelstraat 54 

(melding geaccepteerd d.d. 20 juli 2017);
Graauw:
-  het verwijderen van 12 asbestplaten op de locatie Dorpsstraat 3 (melding 

geaccepteerd d.d. 18 juli 2017);
-  het verwijderen van asbesthoudend materiaal op de locatie Paalseweg 1 

(melding geaccepteerd d.d. 19 juli 2017);
Hulst:
-  het verwijderen van asbesthoudend materiaal op de locatie Seerattstraat 8 

(melding geaccepteerd d.d. 17 juli 2017);
-  het afbreken van een oud houten tuinhuis op de locatie Poorterslaan 126 

(melding geaccepteerd d.d. 19 juli 2017);
Nieuw Namen:
-  het saneren van asbesthoudende golfprofielplaten op de locatie Vercauteren-

weg 3 (melding geaccepteerd d.d. 19 juli 2017);
Terhole:
-  het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie Havendijk 3 

(melding geaccepteerd d.d. 14 juli 2017).

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN KWIKSTRAAT TE KLOOSTERZANDE
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 
Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp wijzigingsplan Kwikstraat 
4 te Kloosterzande van 27 juli tot en met 6 september 2017 voor een ieder ter 
inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Te-
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S vens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder NL.IMRO.0677.wpbuitenkwikstr4-001O. Het plan betreft het wijzigen van de 
bestemming ‘Agrarisch’ naar de bestemming ‘Wonen’ met de nadere aanduiding 
‘voormalig agrarisch bedrijf’.

Een ieder kan schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de 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, bereikbaar 
op tel. 14 0114.

BESTEMMINGSPLAN HOUTMARKT, HERZIENING 2017
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 
juli 2017 het bestemmingsplan Houtmarkt, herziening 2017, ongewijzigd heeft 
vastgesteld.

Het besluit van de gemeenteraad, de notitie  ‘Beantwoording zienswijzen en 
overzicht ambtshalve wijzigingen’ en het ongewijzigd vastgestelde bestemmings-
plan liggen van 27 juli tot en met 6 september 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.ruimtelijkeplannen.nl onder identifi-
catienummer NL.IMRO.0677.bpHoutmarkt1H-000V. Het bestemmingsplan betreft 
wijzigen van de bestemming ‘Centrum’ naar ‘Wonen’ en het toevoegen van 2 
extra woningen zodat ter plaatse maximaal 32 woningen zijn toegestaan.

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 binnen de termijn van 28 juli tot 
en met 7 september 2017 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 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.

BESTEMMINGSPLAN EN BESLUIT WET GELUIDHINDER RABO-LOCATIE SINT 
JANSTEEN
Bestemmingsplan
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 juli 2017 het bestemmingsplan Rabo-locatie Sint Jansteen ongewijzigd heeft 
vastgesteld. Het bestemmingsplan 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 vast-
gesteld. Omdat het nieuwe ontwerp van de gebouwen niet meer past binnen dit 
bestemmingsplan, moet er voor deze locatie eerst een nieuw bestemmingsplan 
worden vastgesteld.

Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 
110a, lid 1 van de Wet geluidhinder, bekend dat bij besluit van 12 juni 2017 
zij hogere grenswaarden hebben vastgesteld. 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. Het besluit tot het vaststellen van een hogere 
waarde is ongewijzigd vastgesteld en treedt in werking op de eerste dag na de 
datum van haar bekendmaking.

Terinzagelegging
Het besluit van de gemeenteraad, het vastgestelde bestemmingsplan en het 
besluit hogere grenswaarden liggen van 27 juli tot en met 6 september 2017 
voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 
24 te Hulst. Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan met vaststellingsbesluit 
digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identifica-
tienummer NL.IMRO.0677.bpstjanvhovestr-001V. 

Beroep
Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij de gemeenteraad (bestem-
mingsplan) of bij het college van burgemeester en wethouders (besluit hogere 
grenswaarde) 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 dan het wel het college van burgemeester 
en wethouders 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 28 juli tot en met 7 september 2017. Tevens kan een ver-
zoek 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.

BESTEMMINGSPLAN APPARTEMENTENGEBOUW DE KLUIS
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 juli 2017 het bestemmingsplan Appartementengebouw De Kluis ongewijzigd 
heeft vastgesteld.

Het besluit van de gemeenteraad, de notitie  ‘Beantwoording zienswijzen en 
overzicht ambtshalve wijzigingen’ en het gewijzigd vastgestelde bestemmings-

plan liggen van 27 juli tot en met 6 september 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.ruimtelijkeplannen.nl onder iden-
tificatienummer NL.IMRO.0677.bpstjanwilhelstr52-000V. Het bestemmingsplan 
betreft het realiseren van appartementen in het bestaande gebouw Wilhelmina-
straat 52 te Sint Jansteen.

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 28 juli tot en met 7 september 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, bereikbaar op tel. 
14 0114.

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

Locatie  : Vogelfort 14 te Hengstdijk
Voor   : het verplaatsen van de dieselolietank
Datum indiening : 14 juli 2017
Zaaknr.  : M-ACT170421

De meldingen liggen tot en met 20 augustus 2017 ter inzage in de gemeente-
winkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. U dient hiervoor een afspraak 
te maken.  Voor nadere informatie met betrekking tot de meldingen Activiteiten-
besluit kunt u terecht bij de RUD Zeeland, bereikbaar op tel. 0115-745100.

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HULST 2017, 2E VERSIE
Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 
139 van de Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene 
wet bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht en/of het bepaalde in het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 
2014 met nummer AV/14.0166, bekend, dat het navolgende besluit op 18 juli 2017 
door het college van burgemeester en wethouders van Hulst is genomen. 
Voor de op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend te maken besluiten en 
voor de op grond van het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 
2014 met nummer AV/14.0166 bekend te maken andere besluiten van algeme-
ne strekking, geldt, dat die besluiten tevens in het elektronisch gemeenteblad 
zijn opgenomen, welke publicatie voor die besluiten leidend is. Het elektronisch 
gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Direct naar” 
naar “Gemeenteblad” te gaan en bij “Publicerende organisatie(s)” de orga-
nisatienaam “Hulst” in te voeren en te selecteren. Op de webpagina die dan 
verschijnt, kunt u onderaan op zoeken klikken.

-  Het besluit d.d. 18 juli 2017 van het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Hulst tot vaststelling van het “Besluit maatschappelijke 
ondersteuning Hulst 2017, 2e versie” inclusief bijbehorende toelichting; 
tevens bevattende het besluit tot intrekking van het Besluit maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Hulst 2017, dat door het college werd vastgesteld bij 
besluit d.d. 20 december 2016; inwerkingtreding en intrekking telkens op  
1 augustus 2017.

Dit besluit ligt ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht 
voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 
24 te Hulst. Ingevolge de artikelen 140 en 141 van de Gemeentewet zijn de 
teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende 
voorschriften inhouden, vanaf 1 januari 2014 in geconsolideerde vorm voor een 
ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze 
aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten 
van algemene strekking.

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, 26 juli 2017

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

IN
FO TIPS AAN ORGANISATOREN VAN EEN EVENEMENT

Enkele tips aan alle organisatoren van evenementen in de gemeente Hulst:  

• Zijn alle vergunningen in orde? 
• verzekeringen geregeld? 
•  en is het een bijzonder cultureel evenement (éénmalig): subsidie aan-

gevraagd?  

Wilt u meer informatie of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met 
de gemeente Hulst op tel. 14 0114 of via info@gemeentehulst.nl
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ACTIVITEITEN GEMEENTE HULST
27 juli ’17 Sjoelen – De Serre Binnenstad Hulst
27 juli ’17 Zomeravondbridge – De Lieve Hulst
27 juli ’17 Kaarten – ’t Jagershuis Hengstdijk
27 juli ’17 Zangclub – De Blaauwe Hoeve Hulst
27 juli ’17 Samen in beweging – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
27 juli ’17 Kaartjes maken – De Blaauwe Hoeve Hulst
28 juli ’17 Country-oefenavond – Hof ter Nesse Ossenisse
28 juli ’17 Schilderen – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
29 juli ’17 Boeliepop - Kloosterzande
29 juli ’17 Viswedstrijd – Zestigvoetkreek Clinge
30 juli ’17 Koffie drinken – De Serre Binnenstad Hulst
30 juli ’17 Kaarten – Rue du Nord Walsoorden
31 juli ’17 Sjoelen – De Blaauwe Hoeve Hulst
31 juli ’17 Samen in beweging – De Serre Binnenstad Hulst
2 augustus ’17 Fietstocht KBO – Binnendéur Kloosterzande
2 augustus ’17 Gymles voor senioren – Dorpscentrum Vogelwaarde
2 augustus ’17 Gymles voor senioren – Dorpshuis Terhole

Informatie over contactpersonen van en nadere informatie over boven-
staande activiteiten kunt u vinden op www.gemeentehulst.nl. Activitei-
ten en bijeenkomsten kunt u doorgeven op tel. 14 0114 of communica-
tie@gemeentehulst.nl. 

www.gemeentehulst.nl

IN
FO INZAMELING OUD PAPIER

In juli / augustus 2017 wordt het oud papier & karton in de ge-
meente Hulst opgehaald op de volgende dagen:

Maandag 31 juli: Kloosterzande en Walsoorden
Dinsdag 1 augustus: Tivoli, Dullaert en Vogelbuurt
Woensdag 2 augustus:  Groote Kreek, Nieuw Hulst, Liniestraat en 

Moerschansstraat
Donderdag 3 augustus:  Binnenstad Hulst, Absdaalseweg, Steensedijk, 

Componistenwijk, Van der Maelstedeweg, 
Zoetevaart, Wittebrug en Absdale  

Vrijdag 4 augustus:  Nieuw Namen, Zandberg, Graauw, Paal, 
Hengstdijk en Kuitaart

Maandag 7 augustus:  Buitengebied met uitzondering van het bui-
tengebied ten noorden van de N290 en ten 
westen van de N689

Dinsdag 8 augustus:  Vogelwaarde, Ossenisse, Buitengebied ten 
noorden van N290 en ten westen van N689

Woensdag 9 augustus: Clinge en Kapellebrug
Donderdag 10 augustus: Sint Jansteen
Vrijdag 11 augustus:  Heikant, Terhole, Lamswaarde, Zoutestraat, 

Koekoeksbloem, Zeildijk, Zandstraat, Blaauwe 
Hofke

U wordt verzocht uw rolemmer op de betreffende dag vanaf 7.30 uur aan 
straat te zetten.

VOORKOM IDENTITEITSFRAUDE

Bij online verkoop komt het wel eens voor dat er om een kopie van je 
identiteitsbewijs wordt gevraagd. Dat is niet nodig en ook zeker niet aan 
te bevelen. Er zijn weinig instanties die echt een kopie mogen vragen. Dit 
zijn veelal overheidsinstanties en werkgevers. Als je toch ergens een ko-
pie van je identiteitsbewijs voor nodig hebt, streep dan op de kopie door 
wat niet nodig is (bijv. je BSN-nr). Zet daarnaast op de kopie een datum 
en het doel waarvoor de kopie bestemd is. 
Zet ook nooit op sociale media een kopie van je identiteitskaart, paspoort 
of rijbewijs. 

In 2016 kreeg het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten zo’n 
1.700 meldingen. In 2015 waren dat er 800.

Voor meer tips en slachtofferhulp kunt u terecht bij het meldpunt identi-
teitsfraude: www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude  

VERWERKING PLASTIC AFVAL

In verschillende media zijn artikelen verschenen over de problematiek 
die zich voordoet bij het inleveren van plastic afval in niet-doorzichtige 
(vuilnis) zakken.

Het ingeleverde plastic afval (kunststofflessen, -flacons en drankkartons) 
in niet-doorzichtige (vuilnis)zakken zou ertoe leidden dat volledige vrach-
ten worden afgekeurd. Dit heeft als gevolg dat het plastic afval verdwijnt 
in de verbrandingsoven en niet wordt gerecycled.

In de gemeente Hulst wordt het ophalen en verwerken van plastic afval 
anders uitgevoerd. De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) controleert de la-
dingen voordat deze getransporteerd wordt naar de verwerker. Niet-door-
zichtige zakken worden opengemaakt, indien nodig verwijderd uit de la-
ding en juist gescheiden. Enkel schone ladingen bereiken de verwerker.

Om kosten te beperken en het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlo-
pen is het wel wenselijk dat het plastic afval zoveel mogelijk in doorzich-
tige zakken wordt ingeleverd bij de verzamelcontainers. 
Deze zakken worden niet verstrekt door de gemeente Hulst of de Zeeuws 
Reinigingsdienst. Ze zijn echter in verschillende maten aan te schaffen in 
bijvoorbeeld supermarkten.

PUBERS EN ALCOHOL IN DE ZOMER

Het is zomervakantie. Een periode betekent voor veel jongeren: vakantie-
werk, feestjes, vakantie en lekker luieren. Voor iedereen onder de acht-
tien jaar geldt ook in de vakantie… helemaal NIX! Juist in de zomerperi-
ode krijgt uw kind te maken met allerlei verleidingen, waaronder alcohol. 
Veel ouders worstelen nog met de leeftijdsgrens van achttien jaar en 
alcohol en opvoeden. Het is ook een lastig onderwerp. 

Alcohol is schadelijk voor pubers
Er is veel bewijs dat het drinken van alcohol slecht is voor het brein van 
pubers. Het brein is nog minstens tot hun 24ste jaar volop in ontwikkeling 
is. Daar komt bij dat als je jong begint en veel drinkt, de kans groter is 
dat je later verslaafd raakt aan alcohol. Het op jonge leeftijd drinken van 
alcohol levert niet alleen risico’s op voor de toekomst. Pubers die drinken 
hebben minder controle over hun gedrag en belanden eerder in verve-
lende situaties zoals ongelukken, vechtpartijen en ongewenste seks.

Tips voor ouders:
1. Stel duidelijke regels. 
2. Blijf betrokken bij uw kind en stel vragen. 
3. Stimuleer positief gedrag. 
4. Leer uw kind om ‘nee’ te zeggen. 
5. Geef zelf het goede voorbeeld. 
6. Praat met andere ouders. 

Meer tips en informatie over alcohol en opvoeden vindt u op 
ww.laatzenietverzuipen.nl, www.uwkindenalcohol.nl en www.jmouders.nl.

15.000STE BEZOEKER ZWEMSEIZOEN DE HONTE

Op woensdag 19 juli 2017 werd de 15.000ste bezoeker van Zwembad De 
Honte in Kloosterzande begroet. De gelukkige werd door wethouder Frank 
van Driessche in het zonnetje gezet. Behalve een bos bloemen kreeg de 
15.000ste bezoeker ook een zwemabonnement voor het zwemseizoen 
2018 overhandigd.

Het gemeentelijk zwembad aan de Emmastraat 19 te Kloosterzande is dit 
jaar nog open tot en met vrijdag 1 september 2017.

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 19.00 uur. 
Zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur.

EVENEMENTEN MET VERKEERSHINDER:  
AUGUSTUS 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 wegsleeprege-ling 
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 augustus 2017 betreft het de volgende evenementen: 

19 en 20 augustus: Rabo Reijnaert Toernooi - Hulst: Wittebrugstraat, ge-
deeltelijk.
19 en 20 augustus: Saeftinghefeesten – Graauw: Dijk van de Alsteinpolder, 
gedeeltelijk.
25 augustus: 90 jaar VV Hontenisse – Kloosterzande: Emmastraat, gedeel-
telijk.
26 augustus: Rondje Putting – Hengstdijk: Hengstdijkse Kerkstraat, Sint 
Josephstraat, Plevierstraat, Plattedijk, Hengstdijksestraat.
26+27 augustus: Hulster Vestingdagen – Hulst: Stationsweg, Gentsestraat, 
Grote Markt, Lange Nieuw-straat, Korte Nieuwstraat, Grote Bagijnestraat, 
Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Cornelis de Vos-plein, Houtmarkt, 
Steenstraat, Overdamstraat, Vismarkt, Bierkaaistraat, Walmolenstraat, 
’s-Gravenhofplein en Frans van Waesberghestraat, Minderbroedersstraat, 
Princebolwerk en Oranjebol-werk.

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. 

Let op: In de maanden juli en augustus 2017 is de gemeentewinkel op 
zaterdagen gesloten in verband met het zomerreces.

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.
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