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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 verlengen van de bestaande garage op de locatie Prins Bernhardstraat 

11 (aanvraag ontvangen d.d. 11 oktober 2017);
-  het realiseren van een nieuw buitenblad rond de bestaande woning op de 

locatie ’s Gravenstraat 99 (aanvraag ontvangen d.d. 2 oktober 2017);
Heikant:
-  het aanleggen van riolering op de locatie Heidestraat ongenummerd, kadas-

traal bekend sectie N nummer 169 (aanvraag ontvangen d.d. 9 oktober 2017);
Hulst:
-  het vervangen van de dakgoot op de locatie Vismarkt 6 (aanvraag ontvangen 

d.d. 5 oktober 2017);
-  het vervangen van kozijnen in de voorgevel en zijgevel op de locatie Leeghwa-

terstraat 29 (aanvraag ontvangen d.d. 5 oktober 2017);
-  het verbouwen van een bankgebouw naar acht appartementen en een 

commerciële ruimte op de locatie Grote Markt 8 (aanvraag ontvangen d.d. 6 
oktober 2017);

-  het kappen van een boom op de locatie Zoetevaart 18 (aanvraag ontvangen 
d.d. 11 oktober 2017);

Kloosterzande:
-  het vervangen van een bestaand tuinhuis op de locatie Lange Munt 1  (aan-

vraag ontvangen d.d. 2 oktober 2017);
-  het aanbouwen van een garage op de locatie Cloosterstraat 56 (aanvraag 

ontvangen d.d. 9 oktober 2017);
-  het bouwen van een woning op de locatie Hulsterweg 2d (aanvraag ontvangen 

d.d. 12 oktober 2017);
Nieuw Namen:
-  het aanpassen van de woning op de locatie Hulsterloostraat 24  (aanvraag 

ontvangen d.d. 11 oktober 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:

Kuitaart:
-  het bouwen van een bedrijfsgebouw op de locatie Hulsterweg 135b  (besluit 

verzonden d.d. 9 oktober 2017);
Hulst:
-  het versterken van de fundering op de locatie Plattedijk 11 (besluit verzonden 

d.d. 13 oktober 2017 );
-  het verhuizen van een schoonheidssalon op de locatie Janseniuslaan 27 naar 

Janseniuslaan 30 (besluit verzonden d.d. 9 oktober 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.

AANDUIDINGSBESLUIT HUISNUMMER
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat het volgende num-
meraanduidingsbesluit is genomen.
 
Samenhangend met een omgevingsvergunning
Lamswaarde:
-  Achterstraat 19 is toegekend (datum inwerkingtreding loopt parallel aan het 

besluit van de omgevingsvergunning).

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.

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

Clinge:
-  het kappen van een boom op de locatie Rembrandtstraat 34 (besluit verzonden 

d.d. 11 oktober  2017);
Heikant:
-  het ophogen van het terrein het perceel op de locatie Julianastraat 60(melding 

geaccepteerd d.d. 11 oktober 2017).

U kunt de geweigerde vergunningen inzien tot en met 22 november 2017. U 
dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 
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S 22 november 2017 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester 

en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden on-
dertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen 
van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de wer-
king 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:

Clinge:
-  het kappen van een boom op de locatie Rembrandtstraat 34 (besluit verzonden 

d.d. 11 oktober 2017);
Heikant:
-  het ophogen van het terrein op de locatie Julianastraat 60 (besluit verzonden 

d.d. 11 oktober 2017);
Kloosterzande:
-  het vervangen van een bestaand tuinhuis op de locatie Lange Munt 1 (besluit 

verzonden d.d. 10 oktober 2017). Reden: Vergunningsvrij bouwwerk.

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:

Clinge:
-  het verwijderen van asbest dak beplating op de locatie Statenboomweg 6 

(melding geaccepteerd d.d. 10 oktober 2017);
Graauw:
-  het verwijderen van asbest golfplaten op de locatie Jacintaplein 2 (melding 

geaccepteerd d.d. 10 oktober 2017);
-  het verwijderen van asbest op het perceel op de locatie Rozenstraat 1 (melding 

geaccepteerd d.d. 11 oktober 2017);
Heikant:
-  het slopen van een garage en schuur op de locatie Schoolstraat 1 A (melding 

geaccepteerd d.d. 9 oktober 2017);
Hengstdijk:
-  het verwijderen van een asbestpijp op de locatie Koningsdijk 17 (melding geac-

cepteerd d.d. 12 oktober 2017);
Hulst:
-  het afvoeren van 16 asbest golfplaten op de locatie Liniestraat 18 (melding 

geaccepteerd d.d. 9 oktober 2017);
-  het saneren van asbesthoudend materiaal op de locatie Jacob Catslaan 54 

(melding geaccepteerd d.d. 9 oktober 2017);
-  het slopen een woning op de Zoutestraat 97 (melding geaccepteerd d.d. 11 

oktober 2017).
Kloosterzande:
-  het verwijderen van asbest en het slopen van een schuur op de locatie Tasdijk 3 

(melding geaccepteerd d.d. 9 oktober 2017);
-  het verwijderen van asbesthoudende golfplaten op de locatie Lange Nieuwstraat 

23 (melding geaccepteerd d.d. 10 oktober 2017);
Walsoorden:
-  het verwijderen van asbest op het perceel op de locatie Mariadijk 10 (melding 

geaccepteerd d.d. 9 oktober 2017);
-  het verwijderen van asbestplaten op het perceel op de locatie Stoofstraat 9 

(melding geaccepteerd d.d. 11 oktober 2017).

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

Locatie:  Tiberghienweg 49 (opslag van nieuw ijzer) en Kapelledreef 8 
(opslag van schroot en metalen) te Clinge

Voor:  Het verhuizen van het bedrijf van de twee locaties in Clinge 
naar een nieuwe locatie in Hulst. De nieuwe locatie is gelegen 
aan de Meridiaan ongenummerd, kadastraal bekend als sectie 
N, nummer 1089 te Hulst

Datum indiening: 15 september 2017
Zaaknr. :  M-ACT170508

Locatie: Beatrixstraat 39 te Kloosterzande
Voor:  Het verhuizen van een pedicuresalon Lucky Feet vanuit Graauw 

naar de locatie gelegen aan de Beatrixstraat 39 te Klooster-
zande

Datum indiening:  12 september 2017
Zaaknr. :  M-ACT170503

De meldingen liggen tot en met 15 november 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 Activiteitenbe-
sluit kunt u terecht bij de RUD Zeeland, op  tel. 0115-745100.

RECTIFICATIE
Abusievelijk is in de wettelijke bekendmaking van 11 oktober 2017 een fout 

geslopen. 
Het betreft de volgende:

Datum indiening van de melding Activiteitenbesluit Hoofdstraat 7, Sint jansteen 
moet 15 september 2017 zijn in plaats van 15 september 2014.

VERKEERSMAATREGEL TOLWEG TE ABSDALE
Burgemeester en wethouder van Hulst maken bekend dat zij een verkeersbesluit 
hebben genomen betreffende het instellen van een 30 km/uur regime aan de 
oostelijke, zuidelijke en westelijke komgrens en het opheffen van het doorrijver-
bod voor de panden Tolweg 65 en Tolweg 95/105 te Absdale.

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

Met ingang van 19 oktober tot en met 29 november 2017 ligt het verkeers-
besluit voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote 
Markt 24 te Hulst.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden van 19 
oktober tot en met 29 november 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.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING
Uit onderzoek van de afdeling Publieke Dienstverlening is gebleken dat onder-
staand persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregis-
tratie personen staat ingeschreven.  Burgemeester en wethouders van Hulst 
hebben besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze persoon op 
te schorten. Dit betekent dat hij daardoor met ingang van 7 september 2017 
formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.
Het betreft de volgende persoon:

- Dhr. H.J.P.A.M. Knibbeler, Houtmarkt 7A 4561 CX Hulst.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tot en 
met 29 november 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, 18 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van Hulst,
De Burgemeester, J.F. Mulder
De Secretaris, S. ter Wal
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In oktober / november 2017 wordt het oud papier & karton in de 
gemeente Hulst opgehaald op de volgende dagen:

Maandag 23 oktober: Kloosterzande en Walsoorden
Dinsdag 24 oktober: Tivoli, Dullaert en Vogelbuurt
Woensdag 25 oktober:  Groote Kreek, Nieuw Hulst, Liniestraat en Moer-

schansstraat
Donderdag 26 oktober:  Binnenstad Hulst, Absdaalseweg, Steensedijk, 

Componistenwijk, Van der Maelstedeweg, Zoe-
tevaart, Wittebrug en Absdale  

Vrijdag 27 oktober:  Nieuw Namen, Zandberg, Graauw, Paal, Hengst-
dijk en Kuitaart

Maandag 30 oktober:  Buitengebied met uitzondering van het buiten-
gebied ten noorden van de N290 en ten westen 
van de N689

Dinsdag 31 oktober:  Vogelwaarde, Ossenisse, Buitengebied ten noor-
den van N290 en ten westen van N689

Woensdag 1 november: Clinge en Kapellebrug
Donderdag 2 november: Sint Jansteen
Vrijdag 3 november:  Heikant, Terhole, Lamswaarde, Zoutestraat, Koe-

koeksbloem, Zeildijk, Zandstraat, Blaauwe Hofke

U wordt verzocht uw 
rolemmer op de be-
treffende dag vanaf 
7.30 uur aan straat te 
zetten.
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OPENINGSTIJDEN GEMEENTEWINKEL
U kunt bij de gemeente Hulst met én zonder afspraak naar de gemeen-
tewinkel komen. 

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

* Op woensdag is de gemeentewinkel van 16.00 tot 20.00 uur open 
voor een beperkt aanbod van producten (paspoort, rijbewijzen, uit-
treksels GBA, parkeer(schijf-) vergunningen etc.). Dit beperkte aanbod 
van producten geldt ook voor zaterdag. Aangifte verhuizing van het 
buitenland (eerste inschrijving) en aangifte van geboorte, overlijden of 
huwelijk is op woensdagavond en zaterdag niet mogelijk.

De gemeente Hulst is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 
16.00 uur op telefoonnummer 14 0114.

COLOFON
Redactie: Afdeling Communicatie: Cindy van Damme – van Driessche en 
Caroline van Alem. Eindredactie: Micaëla Boone
Tel. 0114-389135 communicatie@gemeentehulst.nl 

NIEUWS VAN DE GEMEENTERAAD

De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op don-
derdag 9 november 2017 om 19.30 uur in de raadszaal van het stadhuis.
Deze raadsvergadering wordt voorbereid in de raadscommissies:
Maandag 23 oktober 2017:   Raadscommissie Algemeen Bestuurlijke 

Zaken
Dinsdag 24 oktober 2017 Raadscommissie Ruimte 
Woensdag 25 oktober 2017 Raadscommissie Samenleving
Donderdag 26 oktober 2017 Raadscommissie Middelen 

Deze vergaderingen vinden alle vier plaats in het stadhuis en vangen aan 
om 19.30 uur.
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 9 november 
2017 op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 1 
november 2017 in het stadhuis. Deze vergadering begint om 19.30 uur.
De bovengenoemde vergaderingen zijn openbaar. Deze zijn - met uitzon-
dering van de vergadering van het presidium – ook live te beluisteren via 
www.gemeentehulst.nl. 
De agenda’s, vergaderstukken en de hierbij behorende achterliggende 
documenten liggen ter inzage in de gemeentewinkel te Hulst. Deze zijn 
tevens terug te vinden op www.gemeentehulst.nl en liggen ook ter in-
zage in de Bibliotheek te Hulst. 
Voor meer informatie over deze vergaderingen of voor het gebruik maken 
van het spreekrecht tijdens één van de raadscommissies, kan men zich 
melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of via 
gemeenteraad@gemeentehulst.nl

DE VINDPLAATS IS GEOPEND!

De Vindplaats op het Brederodebolwerk te Hulst is vandaag vrolijk ge-
opend. Wethouder Diana van Damme – Fassaert verrichtte de knallende 
opening door een kanon af te schieten. De leerlingen van groet 4 en 5 
van Basisschool Sint Willibrordus waren daarvan getuige en namen ver-
volgens de nieuwe belevingstuin op de Hulster stadswal in gebruik. 

De kinderen hadden daaraan voorafgaand De Vindplaats zelf gevonden 
door een succesvolle speurtocht. Op het Brederodebolwerk stond hen 
naast wethouder van Damme, nog iemand anders op te wachten: een 
pagadder. Die vertelde hen hoe al die spullen van De Vindplaats daar 
terecht waren gekomen. Dat verhaal kan iedereen die een bezoek brengt 
aan De Vindplaats zelf beluisteren. Het klink uit de interactieve kanonsko-
gel (audiobol) die onderdeel uitmaakt van De Vindplaats.

Wat vinden we er?
De Vindplaats op het Brederodebolwerk - achter de Keldermanspoort - is 
een bijzondere speel- en ontmoetingsplek voor kinderen, maar zeker ook 
een amusante plek voor volwassenen. Zowel voor inwoners als bezoekers 
is het Brederodebolwerk een leuke plaats om te vertoeven en bezig te 
zijn. De Vindplaats is als het ware een plek waar archeologische vondsten 
bovengronds zijn gehaald. De kinderen beleven er al spelend onderdelen 
van de historie van Hulst. Centraal staat de Spaanse bezetting van Hulst. 
Er is in de Tachtigjarige Oorlog flink gevochten tussen de Spanjaarden en 
de Staatsen om Hulst in handen te krijgen. De Hulster stadswallen kennen 
een lang verleden en dragen heel wat geheimen met zich mee.

De Vindplaats is een unieke speeltuin. Geen standaard toestellen uit een 
catalogus. Alle onderdelen van de Vindplaats zijn stuk voor stuk speciaal 
voor dit project gemaakt. Dat is gedaan door het lokale bedrijf PVB Zee-
land uit Hulst. Zij hebben daarmee ruime ervaring. Ook voor bijvoorbeeld 
de Efteling en Plopsaland hebben zij het nodige gemaakt. 

Voor het totaalproject Versterk de Vesting is een subsidie aangevraagd bij 
het Europese POP3/LEADER-programma. 

RECONSTRUCTIE JULIANASTRAAT HEIKANT IN 
VOORBEREIDING
Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor een reconstruc-
tie van de Julianastraat te Heikant. Het betreft een reconstructie van de 
gehele straat; met andere woorden vanaf de Schoolstraat tot aan de be-
bouwde kom grens bij Driehoefijzers. De reconstructie van de straat vindt 
niet alleen bovengronds plaats. Ook aan het rioolstelsel ter plaatse wordt 
gewerkt. Als de voorbereidingen nog wat verder zijn gevorderd, wordt u 
uitgenodigd voor een informatieavond. Op die avond kun het plan wor-
den bekeken en kunnen vragen worden gesteld. 

Werk aan de riolering
Het huidige riool ter plaatse is een gemengde riool, waarop zowel huis-
houdelijk afvalwater als regenwater wordt geloosd. Bij grote hoeveelhe-
den regen zorgt dit voor overbelasting van het riool. Daardoor wordt met 
regelmaat water geloosd op de sloten in en om Heikant. Daarnaast is het 
afvoeren van schoon regenwater tezamen met het afvalwater naar de 
waterzuiveringsinstallatie ongewenst. 
Ter plaatse wordt een gescheiden rioolstelsel gerealiseerd. Het afvalwater 
en het regenwater worden dan in de toekomst apart afgevoerd. Naast 
het bestaande riool wordt een tweede riool aangelegd, waardoor het 
regenwater wordt afgevoerd. 

Naast de realisatie van het gescheiden rioolstelsel, moeten ook alle aan-
sluitingen op het riool worden bekeken. Bedoeling is om zoveel moge-
lijk afvoeren van daken en verhardingen aan te sluiten op het nieuwe 
regenwaterriool. Dat is een hele klus. Om dit goed te kunnen doen, is 
informatie nodig over de ligging van de huisrioleringen en de locatie van 
de diverse aansluitingen nodig. De omwonenden hebben daarover on-
dertussen een brief ontvangen.  

MUURSCHILDERING OP DORPSHUIS TERHOLE
Dit jaar viert het dorpshuis te Terhole haar vijftigste verjaardag. Dat werd 
op 23 september 2017 gevierd. Na vijftig jaar kreeg het dorpshuis die 
dag eindelijk een naam: Branderhole. Die naam prijkt sindsdien op het 
gebouw. En dat is nog niet alles: Op vrijdag 13 oktober 2017 werd op het 
gebouw een muurschildering aangebracht. Het gemeentebestuur stelde 
hiervoor het bedrag van 1.200 euro beschikbaar. 
Wethouder Frank van Driessche bracht op 13 oktober 2017 een bezoek 
aan het dorpshuis om de Gentse graffitti-kunstenaar aan het werk te zien. 
De muurschildering toont een passage uit het Reynaertverhaal – met 
daarbij de tekst “Als de vos de passie preekt…”. Die tekst kennen we ook 
van het Reynaertbeeld dat op de hoek Grote Markt / Steenstraat in de 
Hulster binnenstad staat. 

VOORLEZEN OVER DUURZAAMHEID
Dinsdag 10 oktober 
2017 was de Dag van 
de Duurzaamheid. Op 
die dag lazen vier verte-
genwoordigers van het 
gemeentebestuur van 
Hulst aan kinderen voor. 

De Dag van de Duur-
zaamheid vond dit jaar 
alweer voor de negende 
keer plaats. Door heel 
Nederland vonden duizenden duurzame activiteiten plaats. Zo ook in de 
gemeente Hulst. Dit jaar was het thema Voeding - gezonde en duurzame 
keuzes. 

De Dag van de Duurzaamheid 2017 startte in de gemeente Hulst met een 
voorleesactie op Basisschool Nobelhorst en de Sint Willibrordusschool. 
Wethouders Diana van Damme en Frank van Driesche lazen op deze scho-
len voor uit de duurzame verhalenbundel. Ook gingen zij in gesprek met 
de leerlingen over natuur, milieu en duurzaamheid. Naast de wethouders 
deden ook twee Hulster raadsleden mee aan de voorleesactie. De duurza-
me verhalenbundel is geschreven door pabo-studenten met schrijftalent. 


