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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 plaatsen van zonnepanelen op de grond op de locatie Kijkuitstraat 3 

(aanvraag ontvangen d.d. 7 maart 2017);

Heikant:
-  het vervangen van de kozijnen op de locatie Julianastraat 77 (aanvraag ontvan-

gen d.d. 7 maart 2017);

Hengstdijk:
-  het uitbreiden van een loods op de locatie Vogelweg 2 (aanvraag ontvangen 

d.d. 6 maart 2017);

Hulst:
-  het plaatsen van een vervangend tuinhuis op de locatie Nieuweweg 34 (aan-

vraag ontvangen d.d. 10 maart 2017);

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

ontvangen d.d. 12 maart 2017);

Kloosterzande:
-  het plaatsen van tijdelijke kantoorunits op de locatie Hulsterweg 24 (aanvraag 

ontvangen d.d. 6 maart 2017);

Sint Jansteen:
-  het bouwen van een woning op de locatie Tragel ongenummerd, kadastraal 

bekend onder sectie L, nummer 1242 (aanvraag ontvangen d.d. 8 maart 2017);
-  het plaatsen van een erfafscheiding op de locatie Carmen 1 (aanvraag ontvan-

gen d.d. 10 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:

Hengstdijk:
-  het bouwen van een woning op de locatie Plattedijk 9 (besluit verzonden d.d. 

6 maart 2017);

Hulst:
-  het plaatsen van een dakkapel op de locatie Marco Pololaan 53 (besluit 

verzonden d.d. 6 maart 2017);
-  het plaatsen van 8 prefab garageboxen op de locatie Oude Polderstraat 24a 

t/m 24h (besluit verzonden d.d. 7 maart 2017);
-  het aanpassen van een kozijn op de locatie Zoetevaart 10 (besluit verzonden 

d.d. 9 maart 2017);
-  het uitbreiden van de garage op de locatie Koekoeksbloem 36 (besluit verzon-

den d.d. 9 maart 2017);

Kloosterzande:
-  het bouwen van een garage op de locatie Scheldeweg 23 (besluit verzonden 

d.d. 9 maart 2017);

Sint Jansteen:
-  het realiseren van een extra parkeerplaats op de locatie Beukenlaan 1 (besluit 

verzonden d.d. 6 maart 2017);

Walsoorden:
-  het uitbreiden van de woning op de locatie Walsoordensestraat 54 (besluit 

verzonden d.d. 9 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 HOOFDSTRAAT TE SINT JANSTEEN 
(REGULIERE PROCEDURE)

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij omgevingsvergun-
ningen hebben geweigerd voor het kappen van monumentale bomen op de 
locatie Hoofdstraat 2 te Sint Jansteen (besluit verzonden d.d. 13 maart 2017).

U kunt de geweigerde vergunningen inzien tot en met 24 april 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 24 april 2017 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 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuurs-
recht, 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:

Hulst:
-  het plaatsen van gevelpanelen op de locatie Liniestraat 64 (besluit verzonden 

d.d. 10 maart 2017);

Kloosterzande:
-  het realiseren van een aanbouw op de locatie Oosthof 14 (besluit verzonden 

d.d. 6 maart 2017); (reden; vergunningsvrij)

Kuitaart:
-  het renoveren van de woning op de locatie Hulsterweg 82 (besluit verzonden 

d.d. 6 maart 2017); 

Lamswaarde:
-  het plaatsen van een houten chalet op de locatie Achterstraat 25 (besluit 

verzonden d.d. 6 maart 2017). (reden; vergunningsvrij)

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. 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 voorzie-
ning worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-
West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN  ABSDAALSEWEG TE HULST

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 
3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 
Absdaalseweg 70 te Hulst van 16 maart tot en met 26 april 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.ruimtelijkeplan-
nen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bphulstabsdaalse70-001O. Het 
bestemmingsplan heeft betrekking op het herstellen van de voorheen geldende 
planologische mogelijkheden voor het perceel Absdaalseweg 70 te Hulst (de 
gronden die betrekking hebben op de geweigerde omgevingsvergunningen voor 
Absdaalseweg 68a, 68b en 68c zijn ook onderdeel van het plangebied van dit be-
stemmingsplan). De detailhandelsbestemming wordt gewijzigd in een gemengde 
bestemming ten behoeve van een hoveniersbedrijf en een tuincentrum.

Een ieder kan binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen 
naar voren brengen bij de gemeenteraad, 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, 
op tel. 14 0114.

BESTEMMINGSPLAN HOUTMARKT TE HULST HERZIENING 2017

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening in samenhang met artikel 3:12 van de 
Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het bestemmingsplan Houtmarkt her-
ziening 2017 wordt voorbereid. Het plangebied ligt aan de Houtmarkt in Hulst en 
bevat de panden gelegen tussen en achter de voormalige bioscoop ‘Koning van 
Engeland aan Houtmarkt 2, het pand Paardenmarkt 4 en het pleintje Baudeloo. 
Het bestemmingsplan betreft een verhoging van het toegestane aantal woningen 
in het plangebied van 30 naar 32.

Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3:12, 
derde lid Algemene wet bestuursrecht worden in deze fase van de voorbereiding 
geen stukken ter inzage gelegd. Het is niet mogelijk om zienswijzen omtrent het 
voornemen kenbaar te maken en er zijn geen onafhankelijk instanties om advies 
gevraagd.

Op een later tijdstip zal het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken 
voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd. Het plan met bijbe-
horende stukken kan worden ingezien en er is ook gelegenheid tot het indienen 
van zienswijzen. 

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met 
de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.

HERZIENING BELEID ARCHEOLOGIE- EN AARDKUNDE 

Veranderingen in het archeologisch bestel zoals de inwerkingtreding van de 
nieuwe Erfgoedwet en voortschrijdend inzicht in archeologische gebiedskennis 
zijn aanleiding om ons gemeentelijk archeologiebeleid te herzien. In deze herzie-
ning zijn nieuwe zaken uit de Erfgoedwet opgenomen en is het archeologiebeleid 
uit 2011 geëvalueerd. Daarnaast is ruimte gegeven voor vereenvoudiging en ver-

soepeling van regels. Het vernieuwde beleid geeft meer ruimte voor verlenen 
van vrijstelling voor archeologisch vervolgonderzoek en sluit aan bij de andere 
gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen.

Beleid Archeologie en Aardkunde
Burgemeester en wethouders van Hulst maken overeenkomstig het bepaalde in 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het Hulst Archeolo-
gie- en Aardkundebeleid van 16 maart tot en met 26 april 2017 voor een ieder 
ter inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. 
In het nieuwe beleid is de actuele archeologische verwachting vastgelegd op de 
vernieuwde beleidskaart en is de format voor onderzoeksmethodiek geactua-
liseerd. Nieuw in het beleid is de verankering van het vrijwilligersbeleid in de 
archeologie, de visie van de rol van archeologie op publiekswerking en toerisme 
en het vastleggen van te beschermen aardkundige waarden in onze gemeente. 
Het nieuwe beleid wordt vastgelegd in het bestemmingsplan Parapluherziening 
Archeologie en Aardkundige waarden.

Een ieder kan binnen de periode van 16 maart tot en met 26 april 2017 schrif-
telijk een inspraakreactie naar voren brengen bij de gemeenteraad, 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, op tel. 14 0114.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

Uit onderzoek van de afdeling Publieke Dienstverlening is gebleken dat 
onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basis-
registratie personen staan ingeschreven. Burgemeester en wethouders van Hulst 
hebben besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te 
schorten. Dit betekent dat zij daardoor met ingang van 30 januari 2017 formeel 
niet meer op dat adres staan ingeschreven.
Het betreft de volgende personen:
- Dhr. A.H. Dijkstra, Rapenburg 119 4581 AC Vogelwaarde;
- Dhr. K. Bes, Rapenburg 119 4581 AC Vogelwaarde.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tot en 
met 26 april 2017 bezwaar maken bij 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. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan burgemeester en wethouders van Hulst, Postbus 49, 4560 
AA Hulst.

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, 15 maart 2017

Burgemeester en wethouders van Hulst,
De Burgemeester, J.F. Mulder
De Secretaris, S. ter Wal
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FO TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN 2017

Vandaag - woensdag 
15 maart 2017 - zijn 

het Tweede Kamer ver-
kiezingen. Op deze dag 
kiezen de kiesgerechtig-
den in ons land de leden 
van de Tweede Kamer. In 
totaal moeten 150 leden 
van de Tweede Kamer 
worden gekozen. 
In de gemeente Hulst kan 
worden gestemd in vijf-
tien stembureaus. Deze 
zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. Kiesgerechtigden kunnen in elk 
willekeurig stembureau in de gemeente Hulst hun stem uitbrengen. 
De kandidatenlijsten heeft u thuis ontvangen. Deze zijn dan ook terug te 
vinden op www.kiesraad.nl 

Vergeet naast uw stempas - niet uw identiteitsbewijs mee te nemen 
(paspoort, identiteitskaart, rijbewijs), want het is verplicht u te identifi-
ceren! Als u namens iemand anders gemachtigd bent om zijn/haar stem 
uit te brengen, moet u een kopie van het identiteitsbewijs van die betref-
fende persoon bij u hebben.

Uitslag verkiezingen 
Op maandag 20 maart 2017 wordt de uitslag van de Tweede Kamer ver-
kiezingen officieel bekend gemaakt. Uiteraard zijn er op voorhand wel al 
voorlopige uitslagen beschikbaar. 
Om 21.00 uur sluiten alle vijftien stembureaus in de gemeente Hulst 
hun deuren. Dan begint het tellen van de stemmen onder leiding van de 
voorzitter van het stembureau. De uitslagen worden vervolgens door de 
gemeente verstrekt aan de landelijke overheid. 
Op www.gemeentehulst.nl worden de voorlopige uitslagen van de ver-
kiezingen op partijniveau bekend gemaakt. Dit gebeurt zodra de stem-
men van alle stembureaus zijn geteld. 
Voor informatie over de verkiezingen kunt u contact opnemen met het 
team Verkiezingen van de gemeente Hulst, bereikbaar op tel. 14 0114 of 
via verkiezing@gemeentehulst.nl 
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LAATSTE FASE WERKEN FRANS VAN WAESBERG-
HESTRAAT

In de Frans van Waesberghestraat en de Vestdijkstraat te Hulst is de af-
gelopen maanden volop gewerkt. Nu resteert nog het gedeelte van de 
Frans van Waesberghestraat gelegen tussen de Gentsestraat en het Hou-
tenkwartier. Dit gedeelte wordt de komende periode heringericht.

Op maandag 20 maart 2017 starten de werken en wordt het weggedeel-
te afgesloten voor het verkeer. De werkzaamheden gaan naar verwach-
ting tot eind april 2017 duren. 

Verkeersmaatregelen
Tijdens de werken in de Frans van Waesberghestraat kan de binnenstad 
enkel worden verlaten via de Graauwse Poort en de Dubbele Poort. 
Vrachtverkeer kan de stad enkel verlaten via de Dubbele Poort. De maxi-
male hoogte voor vrachtwagens is 3,6 meter. Voor vrachtwagens met een 
hoogte van meer dan 3,6 meter is de binnenstad tijdens de werkzaam-
heden niet bereikbaar. 

Tijdens de werken zijn de volgende straten enkel bereikbaar voor plaat-
selijk verkeer: 
- Houtenkwartier 
-  Frans van Waesberghestraat, gedeelte gelegen tussen het Houtenkwar-

tier en de Grote Zwanenstraat 
-  Minderbroederstraat, gedeelte gelegen tussen de Vestdijkstraat en het 

Nassaubolwerk 

In het gedeelte van de Vestdijkstraat gelegen tussen de Frans van Waes-
berghestraat en de Kloostergang wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer in-
gesteld. 
De rijrichting in de Grote Zwanenstraat blijft gehandhaafd. Deze wordt na 
afronding van de werken in de Frans van Waesberghestraat terug omge-
draaid.

De werkzaamheden in de Zoutestraat zijn zover gevorderd dat de 
Graauwse Poort in de loop van de week van 13 maart 2017 kan worden 
opengesteld voor het verkeer.

Werken Houtenkwartier
In het Houtenkwartier is sprake van spoorvorming in de rijbaan. Tijdens 
de afsluiting van de Frans van Waesberghestraat wordt dit herstelt. Deze 
werkzaamheden vinden plaats in de eerste weken van de afsluiting. 

Nieuwe rijrichting na afronding werken
Na afronding van de werken in de Frans van Waesberghestraat wordt er 
tweerichtingsverkeer ingesteld in het gedeelte van de straat gelegen tus-
sen de Gentsestraat en Houtenkwartier. Dit geldt niet voor vrachtverkeer. 
Vrachtverkeer mag niet vanuit de Gentsestraat de Frans van Waesberh-
gestraat inrijden. 
Het overige deel van de Frans van Waesberghestraat is éénrichtingsver-
keer in de richting van de Steenstraat. Fietsverkeer mag straks overal in 
de Frans van Waesberghestraat in twee richtingen rijden.

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.

LET OP: In verband met uitwerking van de uitslag van de Tweede Kamer-
verkiezingen is op donderdag 16 maart de gemeentewinkel vanaf 12.30 
uur enkel op afspraak geopend. In de voormiddag is de gemeentewinkel 
gesloten.

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 en Abdullah Ebrahimi. Eindredactie: Micaëla Boone
Tel. 0114-389135 communicatie@gemeentehulst.nl 

WETHOUDER VAN DAMME KLAAR 
VOOR 100-100-100 

Natuurlijk doet de wethouder met afval en milieu 
in de portefeuille ook mee aan de 100-100-100-ac-
tie. Ook wethouder Diana van Damme – Fassaert 
en haar man gaan 100 dagen proberen met zo 
min mogelijk afval te leven. 

“Het Rijk wil dat we afval beter gaan scheiden. Dat is goed voor het mi-
lieu, maar natuurlijk ook goed voor ons nageslacht in de toekomst. En als 
je iets wilt verbeteren, moet je bij jezelf beginnen.”, aldus wethouder van 
Damme. Daarom wil ze persoonlijk ook graag proberen hoe ze 100 dagen 
met zo min mogelijk afval gaat ervaren. 

Wethouder van Damme heeft er wel goede moed in, want ze probeert nu 
ook reeds het afval zo goed mogelijk te scheiden. Vooral papier, plastic en 
groen afval wordt in huize van Damme – Fassaert al goed apart gehou-
den. “Toen we begonnen met het apart inzamelen van plastic, heb ik me 
echt verbaasd over de hoeveelheid plastic dat een huishouden heeft in 
een week. Dat plastic moet nu naar de oranje inzamelcontainers worden 
gebracht. Ik zou graag nog dit jaar zien dat ook het plastic afval thuis 
wordt opgehaald, omdat ik verwacht dat het dan door nog meer mensen 
wordt gescheiden.”

Momenteel zit er in de gemeente Hulst bij het restafval nog relatief veel 
groenafval (gft). Wethouder van Damme is zich bewust van het feit dat 
mensen die een grote tuin hebben, wel eens in de problemen komen. 
“De groene rolemmer zit dan vlug vol, zeker in de zomermaanden. Dan 
gaat snel de rest van het groen afval in de grijze rolemmer als daar nog 
wel plek is. Heel begrijpelijk, maar niet de bedoeling. Daarom moeten 
we ook daarvoor een oplossing zien te vinden. Dat zou bijvoorbeeld kun-
nen door mensen zelf te laten aangeven hoe vaak een rolemmer moet 
worden geleegd.” 
Wethouder van Damme is overtuigd dat ze tijdens de 100 dagen van het 
project zelf ook vast nog wel tegen dingen gaat aanlopen. Maar zoals ze 
zegt, “Al doende leert men!”

Als portefeuillehouder afval en milieu is ze heel benieuwd naar de re-
sultaten van het project. “Het zou zomaar kunnen dat bijvoorbeeld de 
reinigingsrechten omlaag kunnen als onze inwoners bereid zijn om afval 
beter te scheiden.”

Ook meedoen?
Inschrijven kan tot en met 24 maart 2017 via www.hulst.100-100-100.nl 

Vanaf 3 april 2017 start in de gemeente Hulst de afvalactie 100-100-100. 
100 gezinnen gaan 100 dagen hun afval 100% scheiden. Alle inwoners 
van de gemeente worden uitgenodigd en uitgedaagd aan dit project mee 
te doen. 

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!

GEMEENTEWINKEL GESLOTEN

In verband met uitwerking van de uitslag van de Tweede Kamer-
verkiezingen is op donderdag 16 maart de gemeentewinkel vanaf 

12.30 uur enkel op afspraak geopend.
In de voormiddag is de gemeentewinkel gesloten.

WERKEN NIEUW HULST

Woonwijk Nieuw Hulst is een 30 km zone. In verband hiermee wordt op 
de kruising van de IJzerenhandstraat/Trumanlaan/Frederik Hendriklaan 
te Hulst een verkeers-plateau aangelegd. 

De werkzaamheden vangen aan op maandag 27 maart 2017 en nemen 
naar verwachting tot vrijdag 14 april 2017 in beslag. 
De werkzaamheden vinden plaats in de IJzerenhandstraat vanaf huisnum-
mer 18 tot en met de kruising met de Trumanlaan/Frederik Hendriklaan. 
Deze wegen worden in de bovengenoemde periode afgesloten voor het 
doorgaande verkeer. 

VOORLICHTINGSBLAD IN DE BUS

Deze week wordt de eerste editie van het voorlichtingsblad van dit jaar 
huis-aan-huis in de gemeente Hulst verspreid. 
Mocht u het voorlichtingsblad abusievelijk niet ontvangen, dan kunt u dit 
doorgeven op tel. 0114-389137. U krijgt het dan alsnog thuis gestuurd.

WIJKRAAD HULST ZUID VERGADERT

Op donderdag 23 maart 2017 vindt de jaarlijkse vergadering van de Wijk-
raad Hulst Zuid plaats. Deze vergadering vangt aan om 19.30 uur in Hotel 
Hulst, gelegen aan de Van der Maelstedeweg 4 te Hulst. Het thema van 
de avond is  “Wonen wij in een leefbare wijk?”. Daarbij komt bijvoor-
beeld de verkeersveiligheid aan de orde, maar ook de sociale veiligheid 
en buurtbemiddeling. Ook wordt er gesproken over jeugd en jongeren. 
Belangstellenden zijn van harte welkom. De avond is openbaar en het 
gemeentebestuur is vertegenwoordigd. 

HALTE HULST BUURTBUS VERPLAATST

In Hulst is in de Minderbroederstraat – 
ter hoogte van het ’s-Gravenhofplein 
– een halte van de Buurtbus. Deze 
halte wordt op korte termijn ver-
plaatst naar de Overdamstraat. Daar 
komt de halte bij de laad- en losplek 
ter hoogte van de ’s-Gravenhofstraat.
Het gaat om de halte van de Buurt-
bus, lijn 589. Deze rijdt tussen Os-
senisse en Clinge, via onder andere 
Kloosterzande, Graauw en Hulst. Voor nadere informatie over de haltes en 
vertrektijden van de Buurtbus kunt u terecht www.connexxion.nl


