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INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen:

Heikant:
-  het bouwen van een bedrijfsgebouw en ondersteuningsruimte op de 

locatie Vlasstraat ongenummerd, kadastraal bekend onder S 1362, 
gelegen bij nummer 13e (aanvraag ontvangen d.d. 7 augustus 2017).

Hulst:
-  het bouwen van een woning op de locatie Zoutestraat 38e (aanvraag 

ontvangen d.d. 4 augustus 2017).
-  het plaatsen van een erfafscheiding op de locatie Cornelis de Vosplein 

8 (aanvraag ontvangen d.d. 8 augustus 2017).
-  het veranderen van de ramen op de locatie Kleine Bagijnestraat 9 

(aanvraag ontvangen d.d. 9 augustus 2017).
-  het plaatsen van een garage en schutting op de locatie Moerschans-

straat 168 (aanvraag ontvangen d.d. 10 augustus 2017).

Diverse locaties in Hulst
-  het kappen van 33 bomen in de openbare ruimte op de onderstaande 

locaties (aanvraag ontvangen d.d. 10 augustus 2017).

Soort boom Dichtsbijzijnde adres Plaats Aantal herplant
Spaanse Aak Verbindingstraat 2 Hulst 5 Ja
Winterlinde Janseniuslaan 29 Hulst 1 Ja
Zwarte Els Janseniuslaan 7- 25 Hulst 7 Ja
Zwarte Els Janseniuslaan 6 Hulst 2 Ja
Knotwikg Janseniuslaan 12-34 Hulst 15 Ja
Knotwilg Jan de Munckstraat 1 Hulst 3 Ja

Kuitaart:
-  het aanpassen van de voorgevel en zijgevel op de locatie Hoefkens-

dijk 26 (aanvraag ontvangen d.d. 8 augustus 2017).

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informa-
tief 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 OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIERE PROCEDURE)
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een om-
gevingsvergunning hebben verleend voor het plaatsen van speelob-
jecten op de locatie Brederodebolwerk te Hulst (besluit verzonden d.d. 
11 augustus 2017).

U kunt de verleende vergunningen inzien tot en met donderdag 21 
september 2017. 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 ver-
gunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemees-
ter 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 voorlo-
pige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006, 
4800 PA Breda).

SLOOPMELDING
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat de sloop-
melding is ontvangen en geaccepteerd, voor het verwijderen van as-
best op de locatie Leliestraat 20 te Kloosterzande (melding geaccep-
teerd d.d. 11 augustus 2017).

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

Locatie  : Willem Hendrikstraat 14, Graauw
Voor   :  de tijdelijke opslag van 400 ton vaste rund-

veemest
Datum indiening : 5 juli 2017
Zaaknr.  : M-ACT170399

Locatie  : Stationsplein 17, Hulst
Voor   :  het uitbreiden van de bestaande AH supermarkt 

met een visafdeling
Datum indiening : 10 juli 2017
Zaaknr.  : M-ACT170405

De meldingen liggen gedurende vier weken ter inzage in de gemeen-
tewinkel. U dient hiervoor een afspraak te maken. Voor nadere infor-
matie m.b.t. de meldingen Activiteitenbesluit kunt u terecht bij de RUD 
Zeeland, op het telefoonnummer 0115-745100.

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

PU
BL

IC
AT

IE
S Hulst, 16 augustus 2017

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

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
U kunt bij de gemeente Hulst met én zonder afspraak naar de 
gemeentewinkel 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, 
uittreksels 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.

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

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

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

VERKEERSHINDER TIJDENS VESTINGDAGEN

Op zaterdag 26 augustus en zondag 27 augustus 2017 zijn het weer Hulster 
Vestingdagen. Het programma kunt u vinden op www.hulstvestingstad.nl

Binnenstad afgesloten
Zowel op zaterdag 26 augustus als zondag 27 augustus 2017 is de Hulster 
binnenstad voor het verkeer afgesloten. De wegen die worden afgesloten 
zijn: Stationsweg, Gentsestraat, Grote Markt, Lange Nieuwstraat, Korte 
Nieuwstraat, Grote Bagijnestraat (deels), Kleine Bagijnestraat (deels), 
Cornelis de Vosplein, Houtmarkt, Steenstraat, Overdamstraat, Vismarkt, 
Bierkaaistraat, Walmolenstraat, ’s-Gravenhofplein en Frans van Waesberg-
hestraat, Princebolwerk en Oranjebolwerk.
Deze zijn op zaterdag 26 augustus en zondag 27 augustus 2017 steeds 
vanaf 10.00 tot 19.00 uur afgesloten. Het ’s Gravenhofplein is op zondag 
27 augustus 2017 niet afgesloten. Hier kan worden geparkeerd. Het plein 
kan enkel worden benaderd via de Dubbele Poort. 

Daarnaast is op zaterdagavond 26 augustus 2017 - vanaf 19.00 tot 01.00 
uur - het Cornelis de Vosplein afgesloten. 
Tijdens de afsluiting van de binnenstad wordt in de Tuinstraat en de Kreu-
pelstraat het éénrichtingsverkeer omgedraaid. 

In verband met activiteiten op de Grote Markt, is het marktplein vanaf 
zaterdagochtend 26 augustus 2017 - vanaf 06.00 uur – afgesloten. Deze 
blijft afgesloten tot zondagavond 27 augustus 2017 om 24.00 uur. 
Het ’s-Gravenhofplein wordt afgesloten op zaterdag 26 augustus 2017 
vanaf 3.00 uur tot 18.00 uur. 

In de afgesloten straten geldt verder een parkeerverbod en is een weg-
sleepregeling van kracht. Tijdens de afsluiting van de binnenstad is er in 
en om het centrum van Hulst een omleidingsroute van kracht. 

Bewoners
Het Havenfort, het Oranjebolwerk en het Princebolwerk worden ge-
reserveerd voor het parkeren van voertuigen van de bewoners van de 
binnenstad en de deelnemers aan de Hulster Vestingdagen. Bewoners 
kunnen op beide dagen hun auto parkeren op het Havenfort (voorbij 
het bruggetje) met een geldige parkeervergunning of een speciale pas. 
Deze kunnen zij aanvragen bij de afdeling Wonen & Werken via tel. 14 
0114. Bewoners die tijdens het evenement in de binnenstad moeten zijn, 
kunnen - op vertoon van een geldige parkeervergunning of hierboven 
genoemde pas – terecht via de Dubbele Poort – Godsplein – Moervaart-
straat – Nieuweweg of via de Graauwse Poort – Schuttershof - Grote Bagij-
nestraat – Kreupelstraat - Tuinstraat – Paardenmarkt. De binnenstad kan 
via  de Dubbele Poort of de Graauwse Poort weer worden verlaten.

BUURTBUS BINNENKORT OOK VIA SINT JANSTEEN

Vanaf maandag 21 augustus 2017 wordt de route van de buurtbus 
– lijn 589 – uitgebreid. Vanaf die datum rijdt de bus ook via Sint 

Jansteen. 

De route van de Buurtbus loopt vanaf Clinge naar Ossenisse. Daarbij 
passeert de bus Hulst, Zandberg, Graauw, Paal, Kruispolderhaven, 
Lamswaarde, Kloosterzande en Walsoorden. Vanaf 21 augustus 2017 
wordt daar Sint Jansteen aan toegevoegd.

De Buurtbus rijdt op maandag tot en met vrijdag; niet in het weekend. 
De tijden waarop de Buurtbus in Sint Jansteen gaat passeren, zijn: 8.44 
uur, 10.57 uur, 12.57 uur, 13.57 uur, 14.57 uur, 15.57 uur en 16.57 uur.
De verdere dienstregeling van de Buurtbus (lijn 589) vindt u op 
www.connexxion.nl 

De uitbreiding van de route is mogelijk gemaakt in samenwerking met 
de Provincie Zeeland.

INSPECTIE WEGEN IN GEMEENTE HULST

Periodiek worden alle wegen in eigendom van de gemeente Hulst 
gecontroleerd. Er wordt gekeken naar de toestand van het wegdek, de 
pleinen, fietspaden en trottoirs. Dit is nodig om de onderhoudsniveau te 
bepalen.

Vanaf woensdag 16 augustus 2017 start de controle. Deze wordt 
uitgevoerd door de firma Sweco. In het centrum worden de inspecties 
lopend uitgevoerd. In de overige wijken worden de 
inspecties vanuit een duidelijk herkenbare inspectieauto gedaan. 

Heeft u vragen of opmerkingen over de inspectie, dan kunt u contact 
opnemen met de afdeling Realisatie & Beheer van de gemeente Hulst, 
bereikbaar op tel. 14 0114. Indien u zelf een melding over het onderhoud 
van de openbare wegen wilt doen, kan dat via de BuitenBeter app of via 
info@gemeentehulst.nl 
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