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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 aanbrengen van wegverharding op de locatie Langendamsedijk 

ongenummerd, kadastraal bekend onder G 389 (aanvraag ontvangen d.d. 
30 maart 2017);

Hulst:
-  het plaatsen van een terrasoverkapping op de locatie Seerattstraat 18 (aan-

vraag ontvangen d.d. 28 maart 2017);
-  het installeren van een cv-afvoerpijp op de locatie Korte Nieuwstraat 9 (aan-

vraag ontvangen d.d. 15 februari 2017);

Kapellebrug:
-  het plaatsen van een erfafscheiding op de locatie Gentsevaart 127 (aanvraag 

ontvangen d.d. 12 maart 2017);

Kloosterzande:
-  het aanleggen van een terras op de locatie Cloosterstraat 59 (aanvraag ontvan-

gen d.d. 30 maart 2017);

Sint Jansteen:
-  het bouwen van zes rijwoningen op de locatie Rigoletto ongenummerd (aan-

vraag ontvangen d.d. 30 maart 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:

Graauw:
-  het bouwen van een woning op de locatie Duivenhoeksestraat 26 (besluit 

verzonden d.d. 28 maart 2017);

Hulst:
-  het kappen van een boom op de locatie Princebolwerk 1 (besluit verzonden 

d.d. 28 maart 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 OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIERE PROCEDURE)

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevings-
vergunning hebben geweigerd voor:

Kapellebrug:
-  het plaatsen van een paardenstalling op de locatie Gentsevaart 127 (besluit 

verzonden d.d. 28 maart 2017).

U kunt de geweigerde vergunning tot en met 9 mei 2017 inzien. U dient hier-
voor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en 
met 9 mei 2017 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 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:

Clinge:
-  het vervangen van de kozijnen op de locatie ’s-Gravenstraat 178 (besluit 

verzonden d.d. 30 maart 2017);

Hulst:
-  het plaatsen van een terrasoverkapping op de locatie Seerattstraat 18 (besluit 

verzonden d.d. 3 april 2017), reden; vergunningsvrij;
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-  het bouwen van een carport op de locatie Tosca 38 (besluit verzonden d.d. 30 
maart 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, 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:

Graauw:
-  het slopen van de woning en bijgebouwen op de locatie Duivenhoeksestraat 26 

(melding geaccepteerd d.d. 30 maart 2017);

Kloosterzande:
-  het verwijderen van asbesthoudende golfplaten op de locatie Hulsterweg 7 

(melding geaccepteerd d.d. 27 maart 2017);

Kuitaart:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Hulsterweg 

66A (melding geaccepteerd d.d. 27 maart 2017);

Sint Jansteen:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Hoofdstraat 8 

(melding geaccepteerd d.d. 27 maart 2017).

VERLENGEN BESLISTERMIJN OP AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de volgende 
aanvraag om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidings-
procedure van toepassing is, de beslistermijn hebben verlengd met maximaal 6 
weken:

Clinge:
-  het bouwen van een bedrijfswoning met carport op de locatie Tiberghienweg 

51a (besluit verzonden d.d. 30 maart 2017).

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.

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND

Melding Activiteitenbesluit
In het kader van het Activiteitenbesluit zijn de volgende meldingen ontvangen

Locatie : gemeente Hulst sectie N, nummers 924, 1045, 1046 en 1047
Voor  : voor het starten van een supermarkt
Datum indiening : 8 maart 2017
Zaaknr. : M-ACT170151

Locatie : gemeente Hulst sectie N, nummers 924, 1045, 1046 en 1047
Voor  :  starten van een bedrijf bestaande uit een gebouw met 

meerdere winkelruimten
Datum indiening : 8 maart 2017
Zaaknr. : M-ACT170149

De meldingen liggen tot en met 3 mei 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, 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, 5 april 2017

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

IN
FO 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 
gemeentewinkel niet geopend. 

INZAMELING OUD PAPIER

In april 2017 wordt het oud papier & karton in de gemeente Hulst opge-
haald op de volgende dagen:

Maandag 10 april: Kloosterzande en Walsoorden
Dinsdag 11 april: Tivoli, Dullaert en Vogelbuurt
Woensdag 12 april:  Groote Kreek, Nieuw Hulst, Liniestraat en Moer-

schansstraat
Donderdag 13 april:  Binnenstad Hulst, Absdaalseweg, Steensedijk, 

Componistenwijk, Van der Maelstedeweg, Zoete-
vaart, Wittebrug en Absdale  

Vrijdag 14 april:  Nieuw Namen, Zandberg, Graauw, Paal, Hengstdijk 
en Kuitaart

Zaterdag 15 april:  Buitengebied met uitzondering van het buitenge-
bied ten noorden van de N290 en ten westen van 
de N689

Dinsdag 18 april:  Vogelwaarde, Ossenisse, Buitengebied ten noorden 
van N290 en ten westen van N689

Woensdag 19 april: Clinge en Kapellebrug
Donderdag 20 april: Sint Jansteen
Vrijdag 21 april:  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.

ONDERNEMERS IN NOOD SNELLER GEHOLPEN 

De gemeente Hulst zet ook in op 
online dienstverlening richting 
ondernemers in nood. Als een 
bedrijf in de problemen raakt, is 
snelheid van handelen bepalend 
voor de overlevingskansen van 
het bedrijf. Een goede online dienstverlening helpt daarbij. 
De gemeente Hulst biedt via het Sociaal OndernemersLoket Online (SOLO) 
die digitale dienstverlening aan. Via dit loket kunnen ondernemers een 
bijstandsaanvraag indienen voor diverse ondernemersregelingen van de 
overheid. Het Sociaal OndernemersLoket Online Hulst: https://www.on-
dernemersregelingen.nl/hulst.html 
De digitale voorziening is er voor het Besluit bijstandsverlening zelfstandi-
gen (Bbz) en de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidson-
geschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz). Die voert de gemeente Hulst uit. 
De online dienst is beschikbaar voor het indienen van een bijstandsaan-
vraag voor gevestigde ondernemers, startende ondernemers, maar ook 
voor oudere ondernemers die willen/moeten stoppen met hun bedrijf.
Ondernemers kunnen starten met het doorlopen van een korte doel-
groepscan om te zien of ze eventueel in aanmerking kunnen komen voor 
een regeling. Mocht dit het geval zijn, dan kan er direct worden doorge-
gaan naar het digitale inlichtingenformulier waarmee een ondernemer 
zich met één druk op de knop kan melden bij de gemeente voor een 
bijstandsaanvraag.

Volg gemeente Hulst 
ook op Twitter:

@gemeentehulst
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ACTIVITEITEN GEMEENTE HULST
t/m 9 juli ’17  Tentoonstelling 500 jaar reformatie in Hulst e.o. – 

Streekmuseum Hulst
6 april ’17 KBO informatiemiddag – De Lieve Hulst
6 april ’17 Kaarten – Gemeenschapshuis Graauw
6 april ’17  Samen in beweging-Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
6 april ’17  Kaartjes maken en zangclub – De Blaauwe Hoeve Hulst
6 april ’17 Sjoelen – De Serre Binnenstad Hulst
6 april ’17 Zangers van Toen – Antonius Kloosterzande
6 april ’17 Dansen – Malpertuus Clinge
6 april ’17 Kaarten, volksdansen en bingo KBO – ’t Heike Heikant
7 april ’17 Workshop paasstuk maken – Stationsweg 5 Hulst
7 april ’17 KBO bingo – De Lieve Hulst
7 april ’17 Hollandse feestmiddag – De Blaauwe Hoeve Hulst
7 april ’17 Beautyochtend – De Serre Binnenstad Hulst
7 april ’17 Koersbal – Gemeenschapshuis Graauw 
7 april ’17  Wandelen, kaarten en koersbal KBO-Malpertuus Clinge
7 april ’17 Schilderen – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
7 april ’17 KBO tekenen/schilderen – De Warande Sint Jansteen
7 april ’17 Inloopmiddag – De Serre Binnenstad Hulst
7 april ’17 Bingo – Antonius Kloosterzande
7+10+12 april ’17 Biljarten KBO - ’t Heike Heikant
8 april ’17 Rommelmarkt – Wilhelminastraat Sint Jansteen
9 april ’17 Koffie drinken – De Serre Binnenstad Hulst
9 april ’17  Aardje Piraatje kindervoorstelling – De Blaauwe Hoeve 

Hulst
10 april ’17 Zonnebloem paasviering – De Lieve Hulst
10 april ’17 Bingo – De Serre Binnenstad Hulst
10 april ’17 Line dance KBO – ’t Heike Heikant
10 april ’17  Creatief/spelletjes – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
10 april ’17 Fietsen KBO – Malpertuus Clinge
10 april ’17 KBO bingo en internetcafé – De Warande Sint Jansteen
10 april ’17  Themamaaltijd, internetcafé en Frituur ‘t Frietpaleis-

ken – Antonius Kloosterzande
10+12 april ’17 KBO biljartles – De Warande Sint Jansteen
11 april ’17  KBO jeu de boules/koersbal en sjoelen – De Warande 

Sint Jansteen
11 april ’17 Schilderclub – De Blaauwe Hoeve Hulst
11 april ’17  Samen eten en kaartjes maken – De Serre Binnenstad 

Hulst
11 april ’17  Ma en Co verkoop kleding, sjoelen/kaarten, creaclub/

koffie drinken en bibliotheek – Antonius Kloosterzande
11 april ’17 Samen koken – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
12 april ’17 Koffiemiddag – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
12 april ’17 Koersbal KBO – Malpertuus Clinge
12 april ’17 KBO paasviering en jaarvergadering – De Lieve Hulst
12 april ’17 KBO seniorendiner – Binnendéur Kloosterzande
12 april ’17 Koersbal – Malpertuus Clinge
12 april ’17 Bloemschikken KBO – ’t Heike Heikant
12 april ’17  Opening tuinhuis en internetcafé – De Blaauwe Hoeve 

Hulst
12 april ’17  Filmmiddag door Frans Cammaert – Gemeenschaps-

huis Graauw
12 april ’17 KBO schieting – De Warande Sint Jansteen
12 april ’17  Meer bewegen voor ouderen – Antonius Kloosterzande
12 april ’17 Inloopmiddag – De Serre Binnenstad Hulst
12 april ’17 Gymles voor senioren – Dorpshuis Terhole
12 april ’17 Gymles voor senioren – Dorpscentrum Vogelwaarde
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 PELGRIMSTASSEN UITGEREIKT

Op vrijdag 31 maart werden vijf inwoners van de gemeente Hulst in het 
zonnetje gezet. Burgemeester Jan-Frans Mulder reikte hen die dag - tij-
dens een bijeenkomst in het stadhuis te Hulst – een Pelgrimstas uit.

De Pelgrimstas is een pluim voor diegenen die zich op een bijzondere 
wijze inzetten voor onze gemeenschap. De symboliek van de Pelgrimstas 
schuilt in de volgende gedachte: de persoon waar het om gaat heeft een 
tas vol goede ideeën aangedragen of een tas vol goede daden verricht. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Pelgrims-
tas in 2017 toe te kennen aan:
- De heer Jo de Bakker uit Hulst
- Mevrouw Natasja Boogaart uit Kloosterzande
- Mevrouw José de Loos uit Vogelwaarde
- Mevrouw Vera van Looij – Buijsse uit Sint Jansteen
- Mevrouw Anita de Neijs – Van den Branden uit Kapellebrug

Jo de Bakker (1938) uit Hulst
De heer de Bakker is al meer dan veertig jaar één van de trouwste leden 
van de EHBO-vereniging Sint  Christoffel uit Hulst. Daarnaast was de heer 
de Bakker als vrijwilliger en hulpverlener betrokken bij het Rode Kruis 
Hulst. Bij voetbalvereniging HVV’24 was de heer de Bakker chauffeur bij 
het ophalen van het oud papier. Ook bij Curamus en bij De Zonnebloem 
Hulst was hij actief. Tenslotte gaf hij een helpende hand tijdens de rom-
melmarkt van de Steensedijk te Hulst en was hij actief bij de Zeeuws-
Vlaamse Wandelsportvereniging Zelden Rust. De heer de Bakker heeft 
daarnaast jarenlang gecollecteerd voor de EHBO, het Rode Kruis en de 
Vastenactie.

Natasja Boogaart (1974) uit Kloosterzande
Mevrouw Boogaart is oprichter van de Stichting Kadoos. Ieder kind moet 
zijn/haar verjaardag kunnen vieren. Kinderen uit gezinnen die het finan-
cieel niet zo breed hebben, kunnen door scholen en hulpverleningsinstan-
ties worden aangemeld bij de Stichting Kadoos. Het kind krijgt dan van de 
Stichting Kadoos een doos met daarin een kadootje, een traktatie voor op 
school en alles om thuis een kinderfeestje te vieren.

José de Loos (1947) uit Vogelwaarde 
Mevrouw de Loos kookt al meer dan vijf jaar elke week een driegangen-
maaltijd voor een groep van ongeveer twintig alleenstaande mensen in 
Vogelwaarde. Ze biedt ze niet alleen een lekkere maaltijd aan, maar ook 
een hoop gezelligheid. Daarnaast staat mevrouw de Loos voor iedereen 
klaar, die een beroep op haar doet.

Vera van Looij – Buijsse (1949) uit Sint Jansteen 
en Anita de Neijs – Van den Branden (1947) uit Kapellebrug
Mevrouw van Looij – Buijsse en mevrouw de Neijs – Van den Branden 
zijn al meer dan dertig jaar actief betrokken bij Voetbalvereniging STEEN. 
Zij maken wekelijks de gebouwen schoon en staan paraat als vrijwilliger 
in de kantine. Daar dragen zij zorg voor een adequate bezetting van de 
bediening achter de bar.

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 

VOORTGANG WERKZAAMHEDEN BINNENSTAD 

Momenteel wordt gewerkt aan de laatste fase van de herinrichting 
van de Frans van Waesberghestraat te Hulst. Dat is het gedeelte 

gelegen tussen het Houtenkwartier en de Gentsestraat. 

Een ingrijpende fase, want het verkeer kan daardoor alleen door de 
Graauwse poort en de Dubbele Poort de binnenstad verlaten. Omdat het 
vrachtverkeer maar langs één kant van de Dubbele poort kan, wordt het 
verkeer hier tijdelijk geleid door verkeerslichten. Voor vrachtwagens ho-
ger dan 3,60 meter is de binnenstad momenteel niet bereikbaar. Zij kun-
nen namelijk niet door de beide beschikbare poorten. 

Bij de herinrichting van de laatste fase wordt gewerkt in de richting van 
de Gentsestraat. De aansluiting Houtenkwartier – Frans van Waesberg-
hestraat is in de loop van de week voor Pasen alweer toegankelijk. Cen-
traal op dit punt werd onlangs een boom geplant. 

De totale herinrichting van de Frans van Waesberghestraat is vermoe-
delijk rond eind april / begin mei 2017 afgerond. Na de afronding is in 
het gedeelte van de Frans van Waesberghestraat, gelegen tussen het 
Houtenkwartier en de Gentsestraat, tweerichtingsverkeer toegestaan; dit 
met uitzondering van vrachtverkeer. Autoverkeer en fietsers die de stad 
inrijden via de Stationsweg kunnen vanaf dat moment kiezen of de Gent-
sestraat inrijden richting de Grote markt óf de Frans van Waesberghestraat 
inrijden richting de Bierkaai. 

100-100-100 VAN START

Op maandag 3 april 2017 is het 100-100-100 afvalproject van start ge-
gaan. 100 huishoudens nemen deel aan het project. Zij gaan 100 dagen 
leven met zo min mogelijk restafval. 

Op 27 maart 2017 vond in het Hulster stadhuis de startbijeenkomst van 
het 100-100-100 afvalproject plaats. Tijdens de startbijeenkomst kregen 
de deelnemers praktische informatie over het project en kregen zij een 
pakket met daarin allerlei spullen die ze de komende 100 dagen kunnen 
gebruiken. 
Het restafval kan worden verminderd door het afval beter te scheiden en 
door anders in te kopen, waardoor minder afval in huis komt.

In de gemeente Hulst wordt jaarlijks 236 kilo restafval per persoon inge-
zameld. Dat is 36 kilo meer dan het landelijke gemiddelde. En de over-
heid wil dat in 2020 terugbrengen naar maximaal 100 kilo restafval per 
persoon. Over drie jaar dus minder dan de helft van nu… Dat vraagt om 
actie!
Daarom gaan in de gemeente Hulst de mouwen 100 dagen omhoog en 
gaan de gemeente en de Zeeuwse Reinigingsdienst samen met 100 ge-
zinnen aan de slag. 
Doel van de actie is inzicht te krijgen in ons afvalgedrag en aanzetten tot 
anders handelen om uiteindelijk minder restafval over te houden en afval 
beter te gaan scheiden. Het project maakt ons bewust van de hoeveel-
heid afval die er is en hoe we een positieve bijdrage kunnen leveren aan 
het beperken daarvan. De informatie die voortkomt uit het project gaat 
de gemeente gebruiken om te bekijken hoe we de doelstelling van de 
overheid kunnen bereiken: over drie jaar nog maar 100 kilo restafval per 
inwoner.

KLUSSEN EN KUISEN IN LAMSWAARDE

Op vrijdag 31 maart 2017 vond in Lamswaarde een zogenaamde klus- en 
kuisochtend plaats. Onder de regie van de Dorpsraad Lamswaarde wer-
den de mouwen opgestroopt. De leden van de dorpsraad kregen hulp van 
diverse vrijwilligers. Daarnaast sprongen ook medewerkers van Gemeen-
tewerken bij. Ook de kinderen van basisschool De Oostvogel hielpen mee. 
Wethouders Frank van Driessche en Diana van Damme – Fassaert waren 
ook van de partij en lieten hun handen wapperen. 

Er werden diverse klusjes in Lamswaarde opgepakt. Zo werden de speel-
toestellen op het schoolplein van basisschool De Oostvogel schoonge-
maakt.  Bij de inzamelcontainers voor glas, plastic en kleding – nabij de 
voetbalvelden – is de bestrating aangepast. Verder werden er bomen 
geplant in de Kapitein Fassaertstraat. Ook werden her en der paaltjes 
hersteld en zitbankjes schoongemaakt. Tenslotte werd langs de fietsroute 
richting Hulst het zwerfafval opgeruimd. 


