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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 bouwen van twee paardenstallen met aansluitend een schuur en een 

overkapping op de locatie Woestijnestraat 3 (aanvraag ontvangen d.d. 4 
oktober 2017);

Hulst:
-  het vestigen van Handel en Wandel op de locatie Industrieweg 17 (aanvraag 

ontvangen d.d. 4 oktober 2017);
-  het vervangen van het oude hek op de locatie Reinaertsteeg 1 (aanvraag 

ontvangen d.d. 5 oktober 2017);
-  het kappen van vier bomen (Esdoorns) op de locatie Houtmarkt ongenummerd 

(het pleintje voor de voormalige bioscoop), kadastraal bekend sectie A, num-
mer 2297  (aanvraag ontvangen d.d. 5 oktober 2017);

Kloosterzande:
-  het aanvragen van een brandveilig gebruik van Bredeschool ‘t Getij op de 

locatie Oosthof 1 (aanvraag ontvangen d.d. 5 oktober 2017);

Nieuw Namen:
-  het verbouwen van de woning op de locatie Kauterstraat 16 (aanvraag ontvan-

gen d.d. 5 oktober 2017);

Sint Jansteen:
-  het bouwen van nieuw woonzorgcentrum (30 woningen) op de locatie 

Geslechtendijk ongenummerd (voormalig Rabobank terrein), kadastraal bekend 
sectie L, nummer 676 (aanvraag ontvangen d.d. 4 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:

Hengstdijk:
-  het bouwen van een vervangende woning op de locatie Polderweg 18 (besluit 

verzonden d.d. 3 oktober 2017);

Hulst:
-  het verbouwen van de panden tot commerciële ruimten en appartementen en 

het plaatsen van carports en een bergruimte op de locatie Steenstraat 33 en 35 
t/m 35d (besluit verzonden d.d. 5 oktober 2017);

-  het kappen en verjongen van laanbomen op de locatie Klein Cambrondijk 
ongenummerd, kadastraal bekend onder M 96, 114, 116, 117, 718, 720 en 721 
(besluit verzonden d.d. 5 oktober 2017);

Nieuw Namen:
-  het uitbreiden en aanpassen van de woning op de locatie Koninginnestraat 3 

(besluit verzonden d.d. 2 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 
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 het bouwen van een bedrijfsgebouw en 
ondersteuningsruimte naast een bestaande loods op de locatie Vlasstraat 13e te 
Heikant (besluit verzonden d.d. 2 oktober 2017).

U kunt de geweigerde vergunningen inzien tot en met 13 november 2017. U 
dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 
13 november 2017 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemees-
ter 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 aanvraag 
betreffende het aanpassen van de voorgevel op de locatie Hoefkensdijk 26 te 
Kuitaart (besluit verzonden d.d. 6 oktober 2017). buiten behandeling te stellen.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 
17 november 2017 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het 
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werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorzie-
ning 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 verwijderen van asbesthoudende golfplaten op de locatie Rozenstraat 27 A 

(melding geaccepteerd d.d. 2 oktober 2017);
-  het verwijderen van asbesthoudende golfplaten op de locatie Jacintaplein 3 

(melding geaccepteerd d.d. 2 oktober 2017);

Heikant:
-  het verwijderen van asbesthoudende platen op de locatie Magrietstraat 8 (mel-

ding geaccepteerd d.d. 5 oktober 2017);

Hulst:
-  het slopen tbv de verbouwing van Life Style Village op de locatie Industrieweg 2 

(melding geaccepteerd d.d. 5 oktober 2017);

Lamswaarde:
-  het verwijderen van asbesthoudende leien van de woning en asbesthoudende 

golfplaten van de aanbouw op de locatie Dreef 4 (melding geaccepteerd d.d. 5 
oktober 2017);

Walsoorden:
-  het verwijderen van asbesthoudende platen op de locatie Walsoordensestraat 29 

(melding geaccepteerd d.d. 2 oktober 2017).

BESTEMMINGSPLAN ZOUTEDIJK II KLOOSTERZANDE
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 28 
september 2017 het bestemmingsplan Zoutedijk II Kloosterzande gewijzigd heeft 
vastgesteld. 

Het bestemmingsplan is gericht op het flexibiliseren van het woongebied 
Zoutedijk II aan de zuidwestzijde van Kloosterzande. Doel is om een meer gedif-
ferentieerd woningaanbod mogelijk te maken, waarmee beter ingespeeld kan 
worden op de vraag. De door de gemeenteraad aangebrachte wijziging betreft 
het wijzigen van de maximale goot- en bouwhoogte. Daar waar in het ontwerp-
bestemmingsplan een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 7 en 
11 meter is opgenomen is de goot- en bouwhoogte aangepast in respectievelijk 
6 en 10 meter.

Het besluit van de gemeenteraad, de notitie ‘Beantwoording zienswijzen’ en het 
gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan liggen van 12 oktober tot en met 22 
november 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 identificatienummer NL.IMRO.0677.bpklooszoutedijkII-
001V. 

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 gemeen-
teraad naar voren heeft gebracht kan beroep instellen binnen de termijn van 13 
oktober tot en met 23 november 2017 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan iedereen 
bedenkingen naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door de raad 
zijn aangebracht. 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, op tel. 14 0114.

BESTEMMINGSPLAN GROOT EILAND HULST
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 28 september 2017 het bestemmingsplan Groot Eiland Hulst gewijzigd heeft 
vastgesteld. 

Het bestemmingsplan betreft het wijzigen van de bestemming Natuur in Agrarisch 
voor de kadastrale percelen gemeente Hulst, sectie M, nummers 52, 54 ged., 55, 
58 ged., 59, 60, 754, 755, 756 en 757. Op deze percelen in het Groot Eiland te 
Hulst is in totaal circa 33,5ha tijdelijk bos aanwezig dat valt onder de zogenaam-
de ‘set aside regeling’. De ‘set aside regeling’ was een rijksregeling uit de jaren 
negentig voor het tijdelijk uit productie nemen van landbouwgrond. Gebleken 
is dat er geen grond is om deze percelen in het bestemmingsplan te handhaven 
als bestaande natuur. Het gaat immers om het tijdelijk uit productie genomen 
landbouwgrond. Het Provinciale Natuurbeheerplan is hier inmiddels ook op aan-
gepast. De door de gemeenteraad aangebrachte wijziging omvat het actualiseren 
van het bestemmingsplan overeenkomstig het nieuwe archeologische beleid.

Het besluit van de gemeenteraad, de notitie ‘Beantwoording zienswijzen en 
overzicht ambtshalve wijzigingen’ en het gewijzigd vastgestelde bestemmings-
plan liggen van 12 oktober tot en met 22 november 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 
identificatienummer NL.IMRO.0677.bpbuitengrteiland-001V. 

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 gemeen-
teraad naar voren heeft gebracht kan beroep instellen binnen de termijn van 13 
oktober tot en met 23 november 2017 bij de afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan iedereen 
bedenkingen naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door de raad 
zijn aangebracht. 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, op tel. 14 0114.

BESTEMMINGSPLAN ZOUTESTRAAT TE HULST EN HEIDESTRAAT ONG. TE HEIKANT 
(n169)
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 28 september 2017 het bestemmingsplan Zoutestraat 97 Hulst, Heidestraat 
ong. Heikant (N169) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het ongewijzigd vastgestelde plan ligt van 12 oktober tot en met 22 november 
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 identificatienummer NL.IMRO.0677.bpheikhei-
destrN169-001V. Het bestemmingsplan betreft de sloop van een woning aan de 
Zoutestraat 97 te Hulst en het realiseren van een nieuwe woonlocatie aan de 
Heidestraat ongenummerd te Heikant.

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 13 okto-
ber tot en met 23 november 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, op tel. 14 0114.

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN DRIE GEZUSTERSDIJK TE VOGELWAARDE 
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 Twee 
woningen Drie Gezustersdijk te Vogelwaarde van 12 oktober tot en met 22 
november 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.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.
wpvogelwdriegezong-001O. Het wijzigingsplan betreft het realiseren van twee 
woningen aan de Drie Gezustersdijk ong. te Vogelwaarde (tussen huisnummers 
3 en 5). 

In de periode van 12 oktober tot en met 22 november 2017 kan een ieder 
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 deze afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.

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 heer L.M. 
Lambert. Een anterieure overeenkomst betreft een overeenkomst over grondex-
ploitatie 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 voor het planologisch mogelijk maken van het realiseren 
van twee woningen aan de Drie Gezustersdijk te Vogelwaarde. Verder is 
overeengekomen dat de exploitant afspraken na komt met betrekking tot het 
kostenverhaal.

Met ingang van 12 oktober tot en met 22 november 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.

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

Locatie : Hoofdstraat 7, Sint Jansteen
Voor  : het starten van een ambachtelijke broodbakkerij met winkel
Datum indiening : 15 september 2014
Zaaknr. : M-ACT170510

De meldingen liggen tot en met 8 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 Activiteiten-
besluit kunt u terecht bij de RUD Zeeland, op tel. 0115-745100.



WEEK VAN DE VEILIGHEID 
Hoe goed we met z’n allen ook ons 
best doen om Zeeland veilig te hou-
den voor inwoners en bezoekers, 

100 procent garantie op veiligheid be-
staat niet. Er kan altijd wat misgaan. Kent 
u de gevaren in Zeeland? En weet u wat 
u moet doen als er iets misgaat? Die vragen staan centraal tijdens de 
Zeeuwse Week van de Veiligheid. Die vindt plaats van 9 t/m 15 oktober 
2017.

Verschillende Zeeuwse organisaties en overheden die zich bezighouden 
met veiligheid, organiseren in die week activiteiten, voor jong en oud. 
Het overzicht van de activiteiten vindt u op www.zeelandveilig.nl/vei-
ligheidsweek. 

Op werkdagen tijdens de Zeeuwse Week van de Veiligheid staat ook Om-
roep Zeeland stil bij het thema veiligheid. Zowel op radio als tv. Deskun-
digen van onder andere de Veiligheidsregio Zeeland, brandweer, politie, 
Waterschap, Enduris, EPZ en GGD Zeeland vertellen wat inwoners kunnen 
doen voor de eigen veiligheid. Daarbij wordt vooral ingezoomd op de 
thema’s brand, waterveiligheid, nucleaire veiligheid, uitval nutsvoorzie-
ningen en gevaarlijke stoffen.
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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 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL STEENSTRAAT TE HULST
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij, in verband met 
bouwwerkzaamheden aan het pand op het perceel Steenstraat 33-35 te Hulst, 
een verkeersbesluit hebben genomen. 

In verband met de aanvoer van materieel en materiaal is het tijdens de werk-
zaamheden, noodzakelijk om de volgende verkeersmaatregelen in te stellen:
Instellen van een parkeerverbod op twee parkeervakken in de Grote Zwanen-
straat te Hulst ter hoogte van huisnummer 23, vanaf 13 oktober 2017 tot medio 
2018. Dit parkeerverbod is van kracht tijdens werkdagen vanaf 06:30 uur tot 
16:30 uur.

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

Hulst, 11 oktober 2017

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

NIEUWBOUW OP ’S-GRAVENHOFPLEIN 

Momenteel worden goede stappen gezet in het project De Nieuwe Bier-
kaai. Naast de nieuwbouw die momenteel wordt gerealiseerd op de hoek 
Overdamstraat/Frans van Waesberghestraat (deelgebied 5), zit ook be-
weging in deelgebied 7 en 8.
Op dinsdag 4 juli 2017 ondertekende wethouder Diana van Damme - 
Fassaert namens de gemeente Hulst twee overeenkomsten. Het betrof 
een overeenkomst voor deelgebied 7, zijnde het ’s-Gravenhofplein én een 
overeenkomst voor deelgebied 8, zijnde de locatie van Action. 
Beide overeenkomsten werden gesloten met Ontwikkelcombinatie ’s-
Gravenhofplein BV. Deze BV is speciaal opgericht om verschillende deel-
gebieden van het herstructureringsproject De Nieuwe Bierkaai in Hulst 
tot ontwikkeling te brengen. De ontwikkelcombinatie bestaat uit Aan-
nemersbedrijf Van der Poel BV, Kindt en Biesbroeck Vastgoed BV en Bies-
broeck Beheer BV. 

Gestart wordt met deelgebied 7. Dat is het zuidelijk deel van het ’s-Gra-
venhofplein. Hier komt “De Brouwerij”. Dit complex telt 35 koop- en huur-
appartementen. De verkoop is ondertussen gestart. Het streven is om in 
het voorjaar 2018 te starten met de bouw. 
De naam verwijst naar de bierbrouwerij (De Halve Maan) die ooit op deze 
plek op het ’s-Gravenhofplein stond. 

Kort daarna volgt de realisatie van een bouwplan in deelgebied 8, de 
locatie waar nu de Action is gevestigd. In het bouwplan voor deelgebied 
8 wordt een parkeergarage opgenomen. Deze is groot genoeg om ook te 
voorzien in de benodigde parkeerplaatsen voor deelgebied 7. 

ROUTE BREDABUS ONGEWIJZIGD
In september 2017 vond een 
onderzoek plaats over de toe-
komst van de Bredabus. Lijn 19 
– de Bredabus – is een belang-
rijke verbinding voor Zeeuws-
Vlaanderen met de rest van 
Nederland.  Aanleiding van het 
onderzoek was dat de buslijn 
te maken heeft met files op de 
drukke snelwegen en met langdurige werkzaamheden in het centrum 
van Antwerpen. Hierdoor wordt – vooral op werkdagen – de reistijd ruim 
overschreden. Om die reden vond Connexxion het wenselijk de dienstre-
geling in heroverweging te nemen. 

Het gemeentebestuur van Hulst riep iedereen die - met regelmaat of zo 
nu en dan eens - met de Bredabus rijdt, op om zijn/haar stem te laten 
horen. Dit om de nieuwe dienstregeling het beste te laten aansluiten 
op de wensen van de reizigers. Velen gaven daar gehoor aan. Meer dan 
duizend reizigers vulden de enquête in. 
De resultaten van de enquête wijzen uit dat de reizigers de Bredabus 
willen behouden zoals die nu is; gewoon via Antwerpen.  Dat de bus er 
langer over doet en op maandag minder rijdt nemen ze voor lief. Ze zien 
de route van Hulst naar Roosendaal of een buslijn naar Goes niet zitten.

75 NIEUWE BOMEN IN GROOTE KREEK

In woonwijk Groote Kreek te Hulst worden in november/december 2017 
nieuwe bomen aangeplant. 
Er is gekozen voor Rode esdoorns. In totaal komen er nabij de centrale 
waterpartijen 75 nieuwe bomen. 

Vorig jaar zijn in de wijk in het gebied gelegen tussen de Van Riebeecklaan 
en de Stanleystraat diverse bomen gekapt. Deze waren te groot gewor-
den. De wortels van de bomen groeiden onder de rijbaan en veroorzaakte 
steeds terugkerende herstelwerken. Een gedeelte van de bomen aan de 
waterzijden is blijven staan. Deze worden nu echter ook gekapt, omdat 
ze niet meer vitaal/gezond blijken te zijn. Het gaat om 29 bomen. De 
werkzaamheden vinden plaats op donderdag 12 oktober en vrijdag 13 
oktober 2017.
In de Stanleystraat is op donderdag 12 oktober 2017 zo nu en dan sprake 
van een tijdelijke wegafsluiting. Dit betreft het gedeelte van de straat 
gelegen tussen de Waterstraat en Marco Pololaan en het gedeelte van 
de straat ter hoogte van de Bartholomeus Diazstraat en de Pizarrostraat. 

INSPECTIES VOOR RIOOLRENOVATIES

Dit najaar worden op diverse plaatsen in de gemeente Hulst renovaties 
aan de riolering uitgevoerd. Deze renovaties bestaan uit het inbrengen 
van een soort kous in de riolering. Voor het zover is, moeten de betref-
fende rioleringen eerst worden geïnspecteerd. Dat gebeurt in de periode 
van 16 tot en met 20 oktober 2017. Dit geeft mogelijk enige hinder, maar 
wegafsluitingen zijn daarbij niet nodig. 
De riolering op de volgende locaties worden geïnspecteerd:
- Glacisweg te Hulst – het gedeelte tussen de Tivoliweg en Glasisweg 20. 
-  Hulsterweg te Terhole – het gedeelte tussen de huisnummers 149 en 

153.
- Julianastraat te Heikant – het gedeelte tussen de huisnummers 49 en 67.
-  Wilhelminstraat te Sint Jansteen – het gedeelte tussen de huisnummers 

23 en 83.
-  Badhuisweg te Sint Jansteen – het gedeelte tussen de Wilhelminastraat 

en het parkeerterrein.
De rioolrenovaties staan voorlopig gepland tweede helft november en 
eerste helft december 2017. Zodra de planning definitief is, wordt daar-
over gecommuniceerd.

MIS DE GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN NIET!

Wilt u ook weten wat Hulst over uw eigen buurt besluit? Zoals bijvoorbeeld 
over welke omgevingsvergunningen zij afgeeft? Dat kunt u wekelijks terug 
vinden in de gemeentelijke informatiepagina’s in het Zeeuws-Vlaams Ad-
vertentieblad. Ook worden deze opgenomen op www.gemeentehulst.nl. 
Maar u kunt zich ook makkelijk laten informeren via een gratis e-mailser-
vice. U ontvangt dan gratis direct de bekendmakingen per e-mail.
De e-mailservice werkt als volgt: u maakt een profiel aan op basis van 
de postcode waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd. Vervolgens 
kiest u de straal waarbinnen u de bekendmakingen wilt ontvangen. Ook 
kunt u aangeven van welke overheden (provincie, waterschappen en 
gemeenten) u de bekendmakingen wilt ontvangen en als laatste welke 
type bekendmakingen. U kunt zich aanmelden voor deze e-mailservice 
via www.overheid.nl. U kunt zich abonneren op de lokale bekendmakin-
gen. Dat zijn niet enkel de bekendmakingen van de gemeente, maar ook 
van bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.
Alle bekendmakingen zijn sowieso voor iedereen ook te zien op 
www.overheid.nl.


