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INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Hulst:
-  het bouwen van een vervangende loods op de locatie Patrijzendijk 10 

(aanvraag ontvangen d.d. 4 juli 2017);
Kloosterzande:
-  het verhogen van de erfafscheiding op de locatie Marijkeplein 4 (aanvraag 

ontvangen d.d. 3 juli 2017);
Sint Jansteen:
-  het plaatsen van een tuinhuis met overkapping op de locatie Hoofdstraat 63 

(aanvraag ontvangen d.d. 5 juli 2017);
-  het uitbreiden van de woning op de locatie Oude Drydijck 57 (aanvraag 

ontvangen d.d. 7 juli 2017);
Westerschelde:
-  het verwijderen van een 50 kV kabel op de locatie Westerschelde ongenum-

merd, kadastraal bekend sectie V, nummer 958, 1028, 1029, 1033 (aanvraag 
ontvangen d.d. 4 juli 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:

Hulst:
-  het realiseren van vervangende nieuwbouw ten behoeve van de uitbreiding 

van een casino op de locatie Lange Nieuwstraat 6 tot en met 16 en Grote 
Bagijnestraat 2 tot en met 6 te Hulst. (besluit verzonden d.d. 7 juli 2017);

Kloosterzande:
-  het bouwen van een woning op de locatie Jacob van Heemskerckstraat 2 

(besluit verzonden d.d. 3 juli 2017);
Lamswaarde:
-  het plaatsen van ‘driving range netten’ op de locatie Jacobus de Waalstraat 41 

(besluit verzonden d.d. 3 juli 2017);
Terhole:
-  het bouwen van een vervangende woning op de locatie Notendijk 86 (besluit 

verzonden d.d. 7 juli 2017);
Vogelwaarde:
-  het bouwen van een vervangende woning op de locatie Drie Gezustersdijk 13 

(besluit verzonden d.d. 10 juli 2017);
-  het aanleggen van een uitrit op de locatie Sasdijkweg ongenummerd te 

Vogelwaarde, kadastraal bekend sectie O, nummer 891 (besluit verzonden d.d. 
5 juli 2017);

-  het bouwen van een garage op de locatie Bossestraat 44 (besluit verzonden 
d.d. 5 juli 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.

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 uitbreiden van de woning op de locatie Hulsterloostraat 24 te 
Nieuw Namen (besluit verzonden d.d. 3 juli 2017) buiten behandeling te stellen.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 
14 augustus 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 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:

Lamswaarde:
-  het afvoeren van asbesthoudende dakplaten op de locatie Jacobus de 

Waalstraat 1 (melding geaccepteerd d.d. 4 juli 2017);
Sint Jansteen:
-  het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie Hoofdstraat 25 

(melding geaccepteerd d.d. 4 juli 2017);
-  het afvoeren van asbesthoudend plaatmateriaal op de locatie Inghelosen-

berghe 76 (melding geaccepteerd d.d. 4 juli 2017);
Walsoorden:
-  het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie Drogendijk 15 

(melding geaccepteerd d.d. 4 juli 2017).

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND
Melding Activiteitenbesluit
In het kader van het Activiteitenbesluit zijn de volgende meldingen ontvangen
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S Locatie  : Molenstraat 7 te Kuitaart

Voor   : starten van een hondenpension
Datum indiening : 25 juni 2017
Zaaknr.  : M-ACT170381

De meldingen liggen tot en met 9 augustus 2017 ter inzage in de gemeentewin-
kel, 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, bereikbaar op tel. 0115-745100.

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING LAVRIJSEN AGRARISCHE 
VEREDELINGS INDUSTRIE LAVI B.V.
Rectificatie en van rechtswege verleende omgevingsvergunning Lavrijsen 
Agrarische Veredelings Industrie Lavi B.V. 

Abusievelijk is in de publicatie van 24 mei 2017 met betrekking tot de aanvraag 
om reguliere omgevingsvergunning Lavrijsen Agrarische veredelings Industrie Lavi 
B.V. een fout geslopen. Dit moet zijn:

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat aan Lavrijsen Agra-
rische Veredelings Industrie Lavi B.V., gelegen te Langeweg 6 te Ossenisse de 
omgevingsvergunning van rechtswege is verleend omdat binnen de beslistermijn 
geen besluit is genomen. De aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van een 
verplaatsbare mestzak.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het 
besluit bij de gemeente Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst een bezwaarschrift in-
dienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: 
de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het be-
zwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. 
Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige 
voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de recht-
bank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 
4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter 
worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Voor de 
behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.   

Voor nadere informatie kunt u terecht bij R.A.M. Loos van de RUD Zeeland, 
bereikbaar op tel. 06-51204154. Het besluit staat geregistreerd onder nummer 
W-AOV170054.

VERKEERSMAATREGEL KRUISING TIVOLIWEG - MOERSLUISSTRAAT TE HULST
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een verkeersbesluit 
hebben genomen betreffende het instellen van een parkeerverbod 15 m voor en 
na de kruising Tivoliweg - Moersluisstraat te Hulst.

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

Met ingang van 13 juli tot en met 23 augustus 2017 ligt het verkeersbesluit voor 
een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te 
Hulst.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden van 13 
juli tot en met 23 augustus 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 waar-
tegen 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.

AANWIJZIGINGSBESLUIT
De burgemeester van Hulst, overwegende dat, de burgemeester de bevoegdheid 
heeft toezichthouders aan te wijzen die met het toezicht op de naleving van het 
bepaalde bij of krachtens de Drank- en Horecawet zijn belast;

dat het uit oogpunt van een goed handhavingsbeleid wenselijk is gebruik te 
maken van deze bevoegdheid;

gelet op het bepaalde in artikel 41, eerste lid, aanhef en onder b., van de Drank- 
en Horecawet jo. de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet 
en met in achtneming van titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht; 

gelet  op artikel 2, tweede lid van de Regeling toezichthoudende ambtenaren 
Drank- en Horecawet;  

aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar belast met het toezicht op het bij of 
krachtens de Drank- en Horecawet bepaalde: Martinus R.A. Sponselee, geboren te 
Hontenisse op 20 november 1960.

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, 12 juli 2017

Burgemeester en wethouders van Hulst,
De Burgemeester, J.F. Mulder
De Secretaris, S. ter Wal
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Op donderdag 13 juli 2017 vindt om 19.30 uur in de raadzaal van 
het stadhuis te Hulst een vergadering van de gemeenteraad van 

Hulst plaats. Onderstaand treft u de agenda aan van deze openbare ver-
gadering:
1.  Opening
2.  Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4.  Vaststellen verslag van de vergadering d.d. 8 juni 2017
5. Vragenhalfuur
6.  Hamerstukken
6a.   Voorstel tot het van toepassing verklaren van de coördinatierege-

ling ex. artikel 3.30 Wro voor de herontwikkeling van de locatie  
Wilhelminastraat 96 te Sint Jansteen

6b.   Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 
Rabo-locatie Sint Jansteen

6c.   Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 
Appartementengebouw De Kluis te Sint Jansteen

7.  Voorstel inzake Perkpolder
8.   Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Houtmarkt,  

herziening 2017
9.   Voorstel tot ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan  

Absdaalseweg 70
10.   Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Maatschappelijke  

Ondersteuning Hulst 2017
11.   Voorstel tot vaststellen van regionaal geüniformeerd minimabeleid
12.   Voorstel tot instemming met de door het college aangeleverde toe-

zichtinformatie over 2016 i.v.m. interbestuurlijk toezicht  
13.  Voorstel tot vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2016
14.   Voorstel tot vaststelling van de voorjaarsnota 2017 en bijbehorende 

begrotingswijzigingen 2017-07 en 2017-08
15.  Motie over een niet op de agenda staand onderwerp
16.  Ingekomen stukken
17.  Rondvraag
18.  Sluiting

De agenda’s, vergaderstukken en de hierbij behorende achterliggende 
documenten liggen ter inzage in de gemeentewinkel te Hulst en in de 
Openbare Bibliotheek te Hulst. De agenda’s en bijbehorende vergader-
stukken kunt u tevens terugvinden op www.gemeentehulst.nl 
De raadsvergadering van donderdag 13 juli 2017 is via 
www.gemeentehulst.nl ook live te beluisteren. 
Wanneer u meer informatie wilt over de raadsvergadering, kunt u terecht 
bij de raadsgriffier, de heer D. Van Bunder, op tel. 14 0114 of 
gemeenteraad@gemeentehulst.nl  

BEWEGING IN DE BIERKAAI
Op dinsdag 4 juli 2017 ondertekende wethouder Diana van Damme - Fas-
saert namens de gemeente Hulst twee overeenkomsten over de Nieuwe 
Bierkaai te Hulst. Het betreft 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. 
In de overeenkomsten spreken partijen met elkaar af dat de ontwikkelaar 
een bouwplan opstelt en dat de gemeente de betreffende grond voor de 
ontwikkelaar beschikbaar houdt. Pas nadat de gemeente een vergun-
ning voor het bouwplan van de ontwikkelaar heeft verleend, wordt een 
verkoopovereenkomst gesloten om de grond aan de ontwikkelaar over 
te dragen. 
De ontwikkelaar is voornemens om voortvarend aan de slag te gaan 
met het opstellen van de benodigde bouwplannen. De planning is om 
te starten met een bouwplan voor deelgebied 7, het ‘s-Gravenhofplein. 
Als alles soepel verloopt, kan in het voorjaar 2018 worden gestart met de 
uitvoering van dat bouwplan. Kort daarna volgt dan 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 parkeerplaat-
sen voor deelgebied 7.
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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. 

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

In de gemeentewinkel wordt op maandag-, dinsdag-, donderdag- en 
vrijdagmiddag op afspraak gewerkt. Een afspraak moet minimaal één 
dag op voorhand worden gemaakt.

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 

PRINCEBOLWERK OP DE SCHOP

Op maandag 17 juli 2017 wordt gestart met werkzaamheden op het 
Princebolwerk te Hulst. Het betreffen werkzaamheden op het bolwerk en 
de rijbaan gelegen tussen het bolwerk en de Gentsepoort. Deze werk-
zaamheden zijn expliciet gepland in de schoolvakantie, zodat deze zo min 
mogelijk overlast veroorzaken. De werken duren naar verwachting tot 
vrijdag 25 augustus 2017.

Belangrijkste uitgangspunt bij de herinrichting is het overzichtelijker 
maken van de parking op het Princebolwerk en het vergroten van de 
verkeersveiligheid; dit met het oog op de aan het bolwerk gelegen basis-
school. 

Tussen de school en de parking wordt een verhoogd plateau aangebracht. 
Daarop is enkel éénrichtingsverkeer toegestaan. De rest van de parking 
wordt tweerichtingsverkeer. Daardoor is het niet meer noodzakelijk om 
langs de school te rijden. 
Parkeren vindt alleen nog plaats haaks op de rijbaan. In het midden van 
de parking wordt een trottoir aangebracht, waardoor voetgangers veilig 
van en naar de school of de binnenstad kunnen wandelen. De parking 
wordt zo efficiënt mogelijk ingedeeld. In de nieuwe situatie is er sprake 
van 46 parkeerplaatsen; nu zijn dat er 47. Aan de oostzijde van de parking 
is helaas onvoldoende ruimte voor nog een langsparkeerstrook. Wel mag 
op de rijbaan kort worden stilgestaan; dit om bijvoorbeeld kinderen in en 
uit de auto te laten.

Het bolwerk wordt heringericht, zoals onder andere ook het Solmsbol-
werk is ingericht. De weg richting het bolwerk wordt ingericht met gebak-
ken straatstenen met natuursteen banden.

Tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk het Princebolwerk voor 
het verkeer af te sluiten. 
Het werk start achteraan op het bolwerk en verschuift zich zo richting 
Gentsepoort. 

NIEUWE STAP IN GEBIEDSONTWIKKELING 
PERKPOLDER

In de gebiedsontwikkeling Perkpolder wordt een nieuwe stap gezet. Deze 
stap houdt het sluiten van een koop- en ontwikkelovereenkomst tussen 
Perkpolder Beheer BV en Hulst aan Zee in. Daarnaast stelt het college van 
burgemeester en wethouders van Hulst de Hulster gemeenteraad voor 
om in te stemmen met het 100% aandeelhouderschap van Perkpolder 
Beheer BV. 

De Gebiedsontwikkeling Perkpolder heeft tot doel de economische struc-
tuur te verbeteren in het noordelijk deel van de gemeente door het creë-
ren van een aantrekkelijk recreatie en woongebied.  
In het project verandert de functie van de Westelijke Perkpolder van agra-
risch naar recreatief en wonen. De jachthaven komt in de voormalige 
veerhaven. Daarnaast krijgt het veerplein een woon- en verblijffunctie. 
De gebiedsontwikkeling heeft ongetwijfeld tot gevolg dat de werkgele-
genheid wordt gestimuleerd. Door een aantrekkelijke verblijfsomgeving 
te maken, zal dit ook een aantrekkende werking hebben op de ruime 
omgeving. Meer inwoners, meer toerisme, meer sportfaciliteiten.

Richting uitvoering
Hulst aan Zee BV (HAZ) heeft de ontwikkeling van het project vanaf de 
eerste ontwerpschetsen gevolgd en daarin haar bijdrage geleverd. Mede 
door haar inbreng is het ontwerp gegroeid naar de gebiedsontwikkeling 
die nu de fase van uitvoering moet ingaan. Daarvoor is een koop- en 
ontwikkelovereenkomst opgesteld die de wederzijdse verplichtingen en 
verantwoordelijkheden vastlegt. Naast deze overeenkomst is er een op-
hoogovereenkomst gesloten tussen HAZ en Hens NV. Deze legt de grond-
leveranties en verplichtingen vast in het kader van de beoogde ophoging 
van de Westelijke Perkpolder. 
De koop- en ontwikkelovereenkomst wordt gesloten tussen HAZ en Perk-
polderbeheer BV. 
Het college van burgemeester en wethouders van Hulst zal de directeur 
van Perkpolderbeheer BV opdracht moeten geven het contract te teke-
nen. De gemeenteraad van Hulst kan in deze haar wensen en bedenkin-
gen kenbaar maken. 

Provincie draagt aandelen over
Tussen de beide aandeelhouders van Perkpolderbeheer BV heeft nader 
beraad plaats gevonden over hoe in de uitvoeringsfase dit project zou 
kunnen worden aangestuurd. Het is duidelijk dat in de voorbereidingsfase 
de wederzijdse inbreng een grote meerwaarde heeft gehad. De uitvoe-
ring heeft daarentegen een vooral gemeentelijk belang. Men is tot het 
besluit gekomen dat de gemeente Hulst in staat moet worden geacht dit 
project zelfstandig aan te sturen. Daarbij is ook de financiële draagkracht 
en het weerstandsvermogen van de gemeente Hulst getoetst.

Borgstelling
Indien wordt overgegaan tot definitieve besluitvorming, moet een ga-
rantstelling plaatsvinden conform de verordening ex artikel 212 van de 
Gemeentewet. Uitvoering van het project Perkpolder vereist tijdelijk een 
maximale garantstelling van 24 miljoen euro. De verruiming van de be-
staande  borgstelling (15 miljoen) wordt ter besluitvorming voorgelegd 
aan de gemeenteraad van Hulst. 

Planning 
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 juli 2017 buigt de ge-
meenteraad van Hulst zich over de betreffende voorstellen. 

Na ondertekenen van de koop- en ontwikkelovereenkomst kan een start 
worden gemaakt met de uitvoering. De planning ziet er als volgt uit: 

2017  Start ophogen Westelijke Perkpolder
2018 Bouwrijp maken Veerplein fase 1
2019  Bouwrijp maken Westelijke Perkpolder 
 Verkoop / levering grond woningen Veerplein fase 1
2020  Verkoop / levering grond woningen Veerplein fase 2
 Verkoop / levering grond hotel 
 Verkoop / levering jachthaven
 Bouwrijp maken Veerplein fase 2
2021 Verkoop / levering grond woningen Veerplein fase 3
2022   Verkoop / levering grond woningen Veerplein fase 4
 Afronden ophogen Westelijke Perkpolder
2023  Levering grond Westelijke Perkpolder

De uitvoering van het project wordt verzorgd door het projectbureau 
Perkpolderbeheer BV. 

TIPS BUURTBEMIDDELING HULST

Veel buren leven in goede verstandhouding 
naast elkaar. Andere doen dat onder het motto 
“leven en laten leven”. Helaas komt het ook 
wel eens voor dat er onenigheid is tussen bu-
ren. Het begint soms met iets kleins, maar dat kan uitmonden in een 
groot probleem. Vaak levert dat dan veel frustraties op. Daarover praten 
wordt dan vaak lastig. Gelukkig is er in de gemeente Hulst voor dat de 
Buurtbemiddeling Hulst. 

Enkele tips van Buurtbemiddeling Hulst voor situatie waar het niet goed 
gaat tussen buren en waarbij er overlast wordt ervaren: 

Tip 1: Spreek uw buur aan op een moment dat u niet boos bent en dat 
u de tijd heeft om een praatje te maken. Als het de buren niet uitkomt, 
maak dan een afspraak op een ander moment.

Tip 2: Vertel op vriendelijke toon waar u last van hebt. Toon begrip voor 
hun situatie.

Tip 3: U hoeft er niet meteen samen uit te komen. U maakt het probleem 
bespreekbaar en dat helpt waarschijnlijk al. U bent in contact en heb 
meer begrip voor elkaar.

Tip 4: Benoem zo specifiek mogelijk waar u last van hebt. Bijvoorbeeld: 
de honden blaffen als u weg bent óf de muziek staat erg hard. Benoem 
het tijdstip van de overlast. Bijvoorbeeld: ik hoor de viool om half elf óf 
de wasmachine slaat aan om vier uur in de ochtend.

Tip 5: Vertel wat de overlast met u doet. Bijvoorbeeld: ik kan niet slapen 
óf mijn planten groeien niet goed omdat ze geen zon krijgen. Dit maakt 
de overlast begrijpelijk voor de buren.

Tip 6: Vertel dat u samen een oplossing wilt zoeken. Vraag om hun mede-
werking en bedenk wat u er zelf aan kunt doen. Luister wat de buren te 
zeggen hebben. Uitleg kan veel verklaren.

Tip 7: Spreek iets met elkaar af waar u beiden tevreden over bent.

Helpen deze tips niet, dan kunt u contact opnemen met Buurtbemidde-
ling Hulst, bereikbaar op tel. 06-54311465 of via 
buurtbemiddeling@gemeentehulst.nl. De bemiddelaars staan voor u klaar 
om u en uw buren te ondersteunen in het zoeken naar een oplossing.

FEEST IN JARIG ZWEMBAD 

Op woensdag 5 juli 2017 
was er een feestelijke mid-
dag in Zwembad De Honte. 
Die middag werd gevierd dat 
het zwembad vijftig jaar be-
staat. Wethouder Frank van 
Driessche kwam die middag 
de jarige officieel feliciteren. 
Daarna waren er allerlei ac-
tiviteiten. Die werden geor-
ganiseerd door Hulst in Be-
weging. Dat deden zij samen 
met Zwemclub De Honte en de badmeesters van het zwembad. 

In 1967 werd de eerste duik genomen in Zwembad De Honte te Klooster-
zande. Sindsdien hebben vele mensen gebruik gemaakt van het zwem-
bad. Gemiddeld kan het zwembad rekenen op zo’n 20.000 bezoekers per 
jaar. Dat betekent dat het zwembad over al die jaren al bij al zo’n één 
miljoen gasten heeft mogen verwelkomen. En dat is toch niet niks!

NIEUWE INWONERS VERWELKOMD

Op zaterdag 8 juli 2017 verwelkomde het gemeentebestuur van Hulst 
wederom haar nieuwe inwoners. Hiermee wil de gemeente enerzijds de 
gelegenheid scheppen onderling kennis te maken en anderzijds wordt 
informatie verstrekt over de gemeentelijke organisatie en zeker ook over 
Hulst als woongemeente. 

De bijeenkomst begon met een bijeenkomst in het stadhuis te Hulst. Daar 
introduceerde het college van burgemeester en wethouders zichzelf aan 
de nieuwe inwoners. Daarna ging het met twee bussen door de gemeen-
te. Tijdens deze rondrit toonden VVV-gidsen de mooie en opmerkelijke 
plekjes van de gemeente. De middag werd afgesloten in het stadhuis, 
waar onder het genot van een drankje en hapje kan worden nagepraat.

Genodigd voor de verwelkoming waren alle inwoners die zich in de ge-
meente hadden ingeschreven in de periode van 18 mei 2015 tot 31 mei 
2017. In totaal waren daarvan zo’n honderd personen aanwezig. 


