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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 verbouwen van het pand op de locatie Absdaalseweg 5 (aanvraag 

ontvangen d.d. 27 juni 2017);
-  het plaatsen van een lei-constructie voor bomen op de locatie Zomerstraat 6 

(aanvraag ontvangen d.d. 27 juni 2017);
-  het kappen van bomen op de locatie Klein Cambrondijk ongenummerd, 

kadastraal bekend sectie M, nummers 96, 114, 116, 117, 718, 719, 720 en 721 
(aanvraag ontvangen d.d. 29 juni 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 plaatsen van een dakkapel op de locatie Achtereindstraat 12 (besluit 

verzonden d.d. 30 juni 2017);

Hulst:
-  het plaatsen van een tuinhuis op de locatie Zeildijk 6 (besluit verzonden d.d. 

29 juni 2017);

Sint Jansteen:
-  het bouwen van een vervangende woning op de locatie Tragel 1 (besluit 

verzonden d.d. 29 juni 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.

NUMMERAANDUIDINGSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat het volgende num-
meraanduidingsbesluit is genomen.
 
Intrekking
Adres Plaats Datum besluit
Dreef 1a  Lamswaarde  28-06-2017
Gentsevaart 22a  Kapellebrug  28-06-2017
’s Gravenstraat 202  Clinge  28-06-2017

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken tegen het genomen 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 een besluit 
niet. Om de werking van een besluit 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.

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:

Kloosterzande:
-  het plaatsen van een opbouw op de locatie Willem Alexanderstraat 1 (besluit 

verzonden d.d. 29 juni 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.

ANTERIEURE OVEREENKOMST GRONDEXPLOITATIE HULST EN HEIKANT

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er op 10 juni 
2017 een anterieure overeenkomst over grondexploitatie, zoals bedoeld in 6.24 
Wet ruimtelijke ordening, juncto 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening,  gesloten 
is met de heer M.C.R. van Houte voor het slopen van de woning Zoutestraat 97 
te Hulst en het realiseren van één vrijstaande woning met bijgebouwen op het 
perceel Heidestraat ong. te Heikant, kadastraal bekend als HULOO, sectie N, nr. 
1691405.
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-  Initiatiefnemer draagt zorg voor de sloop van het pand Zoutestraat 97 te Hulst 
en maakt het plangebied voor eigen rekening en risico bouw- en woonrijp ten 
behoeve van het realiseren van één vrijstaande woning met bijgebouwen op 
het aangegeven terrein;

-  De gemeente spant zich in om het bestemmingsplan ‘Zoutestraat 97 te Hulst, 
Heidestraat ong. (N169) Heikant’ in werking te laten treden;

- Eventuele planschade komt voor rekening van initiatiefnemer.

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de 
inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend.
 

OMGEVINGSVERGUNNING ZEEDIJK TE OSSENISSE (UITGEBREIDE PROCEDURE)

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevings-
vergunning hebben verleend voor het bouwen van een radartoren op de locatie 
Zeedijk 24 te Ossenisse. NL.IMRO.0677.PbosseZeedijk24-000V.

U kunt de aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken inzien van 6 juli tot 
en met 18 augustus 2017. U dient hiervoor een afspraak te maken via 14 0114.
Tegen dit besluit kunt u, op basis van artikel 6:8 lid 4 van de Algemene wet 
bestuursrecht van 7 juli tot en met 17 augustus 2017 beroep instellen door het 
indienen van een beroepschrift bij de rechtbank, Postbus 5015, 4330 KA Mid-
delburg. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Als u beroep 
instelt kunt u echter tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank te Middelburg. Een voorlopige voorziening 
kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Beroep kan worden ingesteld door:
- degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
-  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te 

brengen over het ontwerpbesluit;
-  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen ziens-

wijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

BESTEMMINGSPLAN WILHELMINASTRAAT TE SINT JANSTEEN

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 
8 juni 2017 het bestemmingsplan Wilhelminastraat 53a Sint Jansteen gewijzigd 
heeft vastgesteld.
Het gewijzigde vastgestelde plan ligt van 6 juli tot en met 16 augustus 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.ruimtelijke-
plannen.nl onder NL.IMRO.0677.bpstjanwilhelm53a-000V. Het bestemmingsplan 
betreft het realiseren van één vrijstaande woning met bijgebouwen.

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 hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag binnen 
de termijn van 7 juli tot en met 17 augustus 2017. 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, bereikbaar op tel. 14 0114.

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND

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

Locatie : Dwarsstraat ongenummerd te Graauw, O 261
Voor  : de tijdelijke opslag van vaste meststoffen
Datum indiening : 20 juni 2017
Zaaknr. : M-ACT170375

De meldingen liggen tot en met 2 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.

VERKEERSMAATREGEL TRUMANLAAN TE HULST

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij het volgende 
verkeersbesluit hebben genomen:

Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats voor de woning van 
Trumanlaan 52A te Hulst.

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

Met ingang van 6 juli tot en met 16 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 6 
juli tot en met 16 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 
waartegen 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.

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 juli 2017

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

IN
FO GEMEENTEWINKEL OP ZATERDAG GESLOTEN 

IN VAKANTIEPERIODE

In verband met het zomerreces is de gemeentewinkel te Hulst in de 
maanden juli en augustus 2017 op zaterdag gesloten. 

Op weekdagen gelden in die periode gewoon de reguliere openingstij-
den. Deze zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 
uur. Op woensdag is de gemeentewinkel open van 9.00 uur tot 20.00 
uur.  De gemeentewinkel is dan vanaf 16.00 uur open voor een beperkt 
aanbod van producten (paspoort, rijbewijzen, uittreksels GBA, parkeer-
vergunningen etc.). 

Op weekdagen kan men na de middag terecht op afspraak. Een afspraak 
kan worden gemaakt via telefoon of via de website van de gemeente 
Hulst; dit minimaal één dag op voorhand. 
De gemeente Hulst is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 
16.00 uur op telefoonnummer 14 0114.

SLOOP ‘S-GRAVENHOFGEBOUW GESTART

De sloop van het ’s-Gravenhofgebouw is gestart. Eerste stap daarbij is het 
verwijderen van de asbest die in het gebouw zit. Dat gebeurt door een 
gespecialiseerd bedrijf, Sagro. Ook wordt het gebouw binnenin verder 
volledig gestript. Deze werken nemen tot de bouwvakantie in beslag. 
Na de bouwvakantie – tweede helft augustus – wordt gestart met de 
sloop van het gebouw zelf. Het streven is de sloop medio september 2017 
af te ronden. 

Na de sloop van het gebouw wordt de grond door de gemeente Hulst 
verkocht aan Hertsens Beheer BV uit Kruibeke, waarna onder archeolo-
gisch toezicht de fundering en de kelders worden verwijderd. Daarna zal 
Hertsens de nieuwbouw realiseren. 

Ter plaatse zal een complex verrijzen met daarin twaalf appartementen 
en twee stadswoningen. Op de begane grond is ruimte voor commerciële 
functies voorzien. 
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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 

HULST FINANCIEEL GOED OP KOERS 

De Voorjaarsnota laat zien dat de gemeente Hulst het financieel 
nog steeds goed doet. De nota is gebaseerd op de inkomsten en 

uitgaven over de eerste vier maanden van 2017. Er is sprake van een 
klein positief saldo van 7.000 euro. Dit bedrag wordt gereserveerd voor 
onvoorziene uitgaven in 2017. 

Van grote invloed op de gemeentefinanciën is de uitkering uit het Ge-
meentefonds van het Rijk. Deze is circa 134.000 euro hoger dan voorzien. 
Ook de te betalen rente is incidenteel lager dan verwacht.  Hiertegenover 
staan een aantal extra (incidentele) kosten, zoals bijvoorbeeld de vervan-
ging/reparatie van de filters van Zwembad De Honte te Kloosterzande, 
de gemeentelijke bijdrage aan de bodemsanering aan de Gentsevaart te 
Kapellebrug en de bijdrage aan het Sectorbureau Grensarbeid. Daarnaast 
zijn er ook diverse kleinere verschillen op de inkomsten en uitgaven van 
de gemeente.

De gemeente Hulst heeft ondertussen ook haar financieel jaar 2016 zo 
goed als afgerond. Uit de voorlopige cijfers van de Jaarrekening 2016 kan 
worden geconcludeerd dat de financiële positie van de gemeente Hulst 
onveranderd sterk is. 

Op basis van de Meicirculaire van het Gemeentefonds 2017 blijkt het fi-
nancieel toekomst-perspectief van de gemeente Hulst sterk positief; dit 
in relatie tot de economische omstandigheden. Heel belangrijk hierbij is 
de  impact van eventueel veranderend Rijksbeleid in het algemeen en 
de ontwikkelingen in het sociaal domein (zorg, jeugd en participatie) in 
het bijzonder.

Dankzij de sterke stijging van de inkomsten vanuit het Gemeentefonds 
is er de nodige financiële ruimte om de geplande belastingstijging te 
verlagen van 3% naar 1%.  Verder is er financiële  ruimte opgenomen om 
het subsidiebeleid én het onderhoud van de wegen ruimhartiger vorm te 
geven.  Noodzakelijke investeringen in diverse samenwerkingsverbanden 
als de Veiligheidsregio Zeeland, OLAZ en de GGD zijn eveneens opgeno-
men. Dit geldt ook voor het opvangen van tegenvallers voortvloeiend 
uit Rijksmaatregelen. Dit zijn de afschaffing van de precariobelasting op 
ondergrondse kabels en leidingen per 1 januari 2022, de afname van 
de legesopbrengsten van reisdocumenten (als gevolg van een langere 
geldigheidstermijn) en verwachte aanpassingen op de gemeentelijke sa-
lariskosten als gevolg van CAO-onderhandelingen.

Op basis van het coalitieprogramma “Samen voor Hulst” blijft de ge-
meente Hulst streven naar een afgewogen inzet van financiële middelen, 
waarbij er ruimte dient te blijven voor investeringen ter versterking van 
de leefbaarheid, economie en werkgelegenheid.

Het streven is om de Voorjaarsnota 2017 vast te stellen in de raadsverga-
dering van 13 juli 2017.

ROTONDE BIJ ABSDALE 

Bij Absdale komt een rotonde. De Provincie Zeeland gaat die aanleggen 
uit oogpunt van verkeersveiligheid. Aanwezige kruispunten op provinci-
ale wegen worden zoveel mogelijk omgebouwd tot rotondes. Zo dus ook  
in Absdale.

De rotonde wordt ten oosten van Absdale aangelegd. Tussen de nieuwe 
rotonde en de rotonde bij Life & Garden komt aan de noordzijde van de 
N258 ook een landbouwweg en een vrij liggend fietspad. Na de aanpas-
singen verdwijnen drie onveilige kruispunten. De directe aansluitingen op 
de N258 van de Stellestraat, Plattendijk en Tolweg komen te vervallen. 

Start werken
De afgelopen maanden is ter plaatse al gewerkt aan de kabels en leidin-
gen. De start van de aanleg van de rotonde, landbouwweg en fietspad 
heeft echter enige vertraging opgelopen. Inmiddels is de aannemer gese-
lecteerd. Het werk gaat vanaf 3 juli 2017 van start. Eerst wordt de nieuwe 
drukriolering aangelegd. Aan de zuidzijde van de nieuw aan te leggen 
rotonde wordt het gemaal vervangen. Dit werk is eind juli 2017 gereed. 
Direct na de bouwvakantie start de aanleg van de rotonde, de realisatie 
van de landbouwweg. Deze werken duren circa vier maanden. 

Aansluitend op de aanleg van de rotonde wordt Absdale ingericht als 30 
km zone. Wanneer de aanleg van de landbouwweg en het fietspad van 
start gaan, is nog niet bekend. De Provincie is voor dit deel van het project 
nog bezig met de grondverwerving. 

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer – indien nodig – ter plaatse 
omgeleid.

Voor meer informatie: www.zeeland.nl/verkeer-en-openbaar-vervoer/
herinrichting-absdaalseweg-n258 

VEILIG NAAR HET REYNAERTCOLLEGE 
Op maandag 3 juli 2017 heeft het Reynaertcollege circa 230 nieuwe brug-
klassers verwelkomd. De leerlingen uit groep acht van de basisscholen 
in de regio kwamen die dag - onder begeleiding van hun juf en meester 
- voor het eerst op de fiets naar school. Onderweg kregen ze uitleg over 
de beste fietsroutes en de risicovolle punten. De organisatie van deze dag 
was voor het 14e jaar in handen van de projectgroep Veilig naar school.

Hoe fiets je veilig naar school? Welke route is het meest veilig of minst 
onveilig? Waar kun je het beste de weg oversteken? Als de groep over-
steekt, mag dan iedereen mee? Voor veel leerlingen die aan het eind van 
de basisschoolperiode naar de middelbare school in Hulst komen, was 
deze dag leuk maar ook erg leerzaam. De fietsersgroepen werden voor de 
veiligheid vergezeld door een motoragent van de politie. 

Op school kregen de leerlingen aanvullende uitleg over de fietsroutes 
naar school. Ook kregen ze een video te zien met daarin aandacht voor de 
gevaarlijke situaties en riskant gedrag in het verkeer. Verder verzorgden 
enkele leerlingen van het Reynaertcollege een korte cabaretvoorstelling, 
die ook weer in het teken van verkeers(on)veilig gedrag staat. 

De projectgroep Veilig naar school bekijkt jaarlijks de fietsroutes, omdat 
met regelmaat aanpassingen aan het weggennet plaatsvinden. De be-
doeling van het route-advies is dat de leerlingen voor deze minst onvei-
lige routes gaan kiezen. De term ‘minst onveilig’ wordt door de project-
groep bewust gebruikt, omdat geen enkele route 100% veilig is.

“Veilig naar school” is een project van het Reynaertcollege, Praktijkschool 
Hulst,  Gemeente Hulst, Veilig Verkeer Nederland en de politie.

LAATSTE WEEK 100-100-100 AFVALPROJECT 
Op woensdag 12 juli 2017 
vindt de slotbijeenkomst 
van het 100-100-100 af-
valproject plaats. Deze bij-
eenkomst is bedoeld voor 
de 103 huishoudens die 
deelnamen aan het project. 
Zij worden om 19.30 uur 
verwelkomd in het stadhuis 
te Hulst. Op 3 april 2017 ging in de gemeente Hulst de 100-100-100 afva-
lactie van start. De deelnemers zijn nu in de laatste week van het project. 
Dinsdag 11 juli 2017 is de laatste dag – de honderdste dag - van het 
100-100-100 project in de gemeente Hulst. Tijdens die honderd dagen 
probeerden zij zo min mogelijk restafval te produceren. Daarbij stond het 
100% scheiden van afval en bewust inkopen centraal. En dat lijken zij 
bijzonder goed te hebben gedaan! Tijdens deze slotbijeenkomst worden 
de resultaten van de actie doorlopen en worden de conclusies die daaruit 
kunnen worden getrokken bekeken. Ook wordt een blik op de toekomst 
geworden; hoe verder met het afvalbeleid in de gemeente Hulst? Ten-
slotte worden een aantal uitblinkende deelnemers in het zonnetje gezet. 

Ervaringen tijdens honderd dagen
Er zijn in de loop van het project al veel reacties van deelnemers en niet 
deelnemers ontvangen over afvalinzameling. Daaruit blijkt dat het groot-
ste deel van het afval plastic blijkt te zijn. Dit wordt tijdens het project 
bij de deelnemers opgehaald; zij moeten het dus niet naar de oranje 
inzamelcontainers brengen. Dat wordt door velen als erg positief ervaren. 
Verder blijkt er een behoefte te zijn aan extra mogelijkheden om van het 
tuinafval af te raken. Het scheiden van papier is voor de deelnemers – zo 
lijkt – geen issue. Dat gebeurt gewoon. Ook wordt meermaals het idee 
geopperd om een combinatiecontainer te voorzien. 

Nieuw afvalbeleid
De resultaten van het 100-100-100 project en de reacties er op, worden 
meegenomen als input voor het nieuwe afvalbeleid van de gemeente 
Hulst. Aan dat nieuwe beleid wordt in de tweede helft van dit jaar gewerkt. 

ABSEILEN VAN HET STADHUIS

In de periode van woensdag 5 juli tot en met vrijdag 7 juli 2017 vindt er 
een militaire oefening plaats in de gemeente Hulst. Naast een voettocht 
en een Battlefieldtocht op de fiets, vinden er klimactiviteiten op de toren 
van het stadhuis te Hulst plaats. 

De klimactiviteiten staan gepland op vrijdag 7 juli 2017. Deze bestaan uit 
het maken van een zogenaamde broefafdaling, abseilen en het beklim-
men van toren middels een klimladdertje. 

Het gaat om een oefening in het kader van Militaire Basisvaardigheden 
en saamhorigheid van Genisten. Circa 45 militairen uit Vught nemen deel 
aan de oefening. Er zijn acht voertuigen bij betrokken.
Het is de derde keer dat deze oefening in de gemeente Hulst plaatsvindt.

ONKRUID VERANTWOORD TE LIJF 

In Zeeuws-Vlaanderen wordt de onkruidbestrijding op een andere manier 
uitgevoerd dan voordien. Tot vorig jaar werd het onkruid op verhardingen 
met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen bestreden. Sinds 31 maart 
2016 is het verboden om dergelijke middelen op een verharde opper-
vlakte te gebruiken. Daarom worden nu alternatieve methoden gebruikt. 

Nieuwe manier
Het onkruid wordt nu bestreden door te borstelen, te branden en te ve-
gen. Deze nieuwe manier is vriendelijker voor het milieu. Voor de nieuwe 
manier van onkruidbestrijding wordt gebruik gemaakt van allerlei machi-
nes. De straten en stoepen worden nu regelmatig machinaal geborsteld. 
Met branders wordt het onkruid zoveel als mogelijk vernietigd. Direct na 
het branden ziet u meestal nog niets aan het onkruid. Pas een tot twee 
weken later ziet u resultaat. Dan wordt er geveegd om het vernietigde 
onkruid te verwijderen. Al bij al een hele klus. 

Hele klus
De nieuwe manier is arbeidsintensiever. De drie Zeeuws-Vlaamse ge-
meenten hebben dit als positieve kans gezien om mensen van sociaal 
werkbedrijf Dethon en mensen die vallen onder de Participatiewet ruimte 
te geven op de arbeidsmarkt. In totaal zijn zo’n dertig nieuwe arbeids-
plaatsen ontstaan. De nieuwe wijze van onkruidbestrijding is door het 
creëren van arbeidsplaatsen voor mensen uit de Participatiewet dubbel 
verantwoord. 
De medewerkers doen hun uiterste best om het straatbeeld zo onkruid-
arm te houden. Onkruid bestrijden is balanceren tussen milieu, kosten en 
verwachtingen over het beeld van de straat. 

Eigen stoep
Om onze gemeente zo onkruidarm mogelijk te houden, wordt iedereen 
aangemoedigd een handje te helpen. Veeg de stoep voor uw deur zo af 
en toe en ziet u een lange stengel onkruid, trek die er even uit. Dat geeft 
vaak al direct een beter beeld.


