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INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Graauw:
-  het plaatsen van een dakkapel op de locatie Achtereindstraat 12 (aan-

vraag ontvangen d.d. 4 mei 2017);

Hengstdijk:
-  het realiseren van een gesloten bodemenergie systeem op de locatie Maragar-

etsedijk 44 (aanvraag ontvangen d.d. 2 mei 2017);

Hulst:
-  het plaatsen van een terrasoverkapping op de locatie Australiëweg 20d (aan-

vraag ontvangen d.d. 1 mei 2017);
-  het realiseren van een nieuwbouw woning op de locatie Steensedijk 75 (aan-

vraag ontvangen d.d. 2 mei 2017);
-  het realiseren van een loods op de locatie Meridiaan 11 (aanvraag ontvangen 

d.d. 2 mei 2017);

Kloosterzande:
-  het plaatsen van een bevrijdingsmonument op de locatie Poolsplein ongenum-

merd, kadastraal bekend sectie B, nummer 1492 (aanvraag ontvangen d.d. 4 
mei 2017);

Nieuw Namen:
-  het uitbreiden en dichtbouwen van een bestaande luifel aan een landbouw-

loods op de locatie Parallelweg 2 (aanvraag ontvangen d.d. 2 mei 2017);
-  het bouwen van een woning op de locatie Kauterstraat ongenummerd, 

kadastraal bekend sectie I, nummer 229 (tussen Kauterstraat 1 en 7) (aanvraag 
ontvangen d.d. 4 mei 2017);

Sint Jansteen:
-  het realiseren van een dakkapel op de locatie Wilhelminastraat 57 (aanvraag 

ontvangen d.d. 3 mei 2017);
-  het realiseren van een nieuw te bouwen woning, plaatsvervangende woning 

op de locatie Tragel 1 (aanvraag ontvangen d.d. 3 mei 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 aanbrengen van verharding op de locatie Langendamsedijk ongenummerd, 

kadastraal bekend sectie G, nummer 389 (besluit verzonden d.d. 8 mei 2017);
-  het plaatsen van een antenne opstelpunt op de locatie Dorpsstraat 50 (besluit 

verzonden d.d. 8 mei 2017);

Heikant:
-  het bouwen van een woning op de locatie Julianastraat 119 (besluit verzonden 

d.d. 1 mei 2017);

Hulst:
-  het bouwen van een loods voor de opslag van landbouwproducten op de 

locatie Riet- en Wulfsdijkweg 14 (besluit verzonden d.d. 1 mei 2017);
-  het plaatsen van een dakkapel op de locatie Frans van Waesberghestraat 11 

(besluit verzonden d.d. 8 mei 2017);

Kloosterzande:
-  het tijdelijk wijzigen van de bestemming op de locatie Cloosterstraat 19 

(besluit verzonden d.d. 2 mei 2017);
-  het huisvesten van seizoenarbeiders op de locatie Lange Nieuwstraat 25 

(besluit verzonden d.d. 3 mei 2017);

Ossenisse:
-  het aanpassen van de brouwerij op de locatie Kipstraat 2 (besluit verzonden 

d.d. 4 mei 2017);

Sint Jansteen:
-  het bouwen van zes rijwoningen op de locatie Rigoletto 2 tot en met 12 

(besluit verzonden d.d. 8 mei 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.

NUMMERAANDUIDINGSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat het volgende num-
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Toekenning
Hulst:
- Riet- en Wulfsdijk 6 en 6a is toegekend (datum besluit d.d 3 mei 2017).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 
14 juni 2017 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden onder-
tekend 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.

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIERE PROCEDURE)

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevings-
vergunning hebben geweigerd voor het vervangen van de huidige reclame door 
uitingen met het nieuwe logo op de locatie Gentsestraat 44 te Hulst (besluit 
verzonden d.d. 4 mei 2017).

U kunt de geweigerde vergunningen inzien tot en met 15 juni 2017. U dient 
hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 
15 juni 2017 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden onder-
tekend 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.

DEFINITIEF BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat er op de volgende 
omgevingsvergunningen een definitief besluit is genomen:

-  het brandveilig gebruiken van het bouwwerk aan de Lange Nieuwstraat 5a te 
Kloosterzande;

- het brandveilig gebruiken van het bouwwerk aan de Industrieweg 11 te Hulst.
 
Met ingang van 11 mei tot en met 22 juni 2017 liggen deze besluiten samen met 
de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken voor belanghebbenden ter inzage 
in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.
Tegen dit besluit kunt u, op basis van artikel 6:8 lid 4 van de Algemene wet 
bestuursrecht gedurende deze periode beroep instellen door het indienen van 
een beroepschrift bij de rechtbank Zeeland – West Brabant, Postbus 90006, 4800 
PA  Breda. 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 Zeeland – West Brabant. 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.

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:

Clinge:
-  het volledig rondom de woning metselen met een nieuwe steen en aanbrengen 

van spouwisolatie op de locatie Kapelledreef 18 (besluit verzonden d.d. 4 mei 
2017);

Heikant:
-  het vervangen van de kozijnen op de locatie Julianastraat 77 (besluit verzonden 

d.d. 4 mei 2017).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 
15 juni 2017 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden onder-
tekend 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:

Clinge:
-  het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van de garage op de locatie 

Beatrixstraat 29 (melding geaccepteerd d.d. 25 april 2017);

Graauw:
-  het verwijderen van asbesthoudende materialen van de garage op de locatie 

Jacintastraat 11 (melding geaccepteerd d.d. 1 mei 2017);

Heikant:
-  het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van de loods op de locatie 

Julianastraat 41 (melding geaccepteerd d.d. 26 april 2017);
-  het verwijderen van asbesthoudende platen van de garage op de locatie 

Julianastraat 101 (melding geaccepteerd d.d. 26 april 2017);

Hulst:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Dullaertstraat 

104 (melding geaccepteerd d.d. 2 mei 2017);

Lamswaarde:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Dreef 9 

(melding geaccepteerd d.d. 26 april 2017);

Terhole:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Havendijk 5 

(melding geaccepteerd d.d. 26 april 2017).

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, 10 mei 2017

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

IN
FO ZWEMBAD WEER OPEN 

Zwembad De Honte te Kloosterzande is weer open. Het zwemsei-
zoen loopt tot en met vrijdag 1 september 2017.

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 19.00 uur. 
Zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur.

Toegangstarieven
Dagkaart: Volwassene € 3,-- ; Kind (5 t/m 14 jaar) € 2,50 ; 65+ € 2,50.
Tienbadenkaart: Volwassene € 25,-- ; Kind (5 t/m 14 jaar) € 20,-- ; 
Pas 65+ € 20,--.
Abonnement normaal: Volwassene € 44,-- ; Kind (5 t/m 14 jaar) € 32,-- ; 
Pas 65+ € 32,-- ; Gezin € 99,--. Kinderen tot en met 4 jaar: gratis

100-100-100 DEELNEMERS GOED BEZIG 

Op 3 april 2017 ging het 100-100-100 afvalproject van start in de ge-
meente Hulst. 100 huishoudens proberen 100 dagen lang zo min moge-
lijk restafval te produceren.  En tot dusver zijn ze goed bezig!
Hun restafval wordt apart opgehaald en gewogen. De eerste vier weken 
werd er gemiddeld 1,23 kg restafval per huishouden per week aange-
boden. Daarbij varieerden het aangeboden gewicht van 0 kg tot 40 kg. 
Bewust inkopen en afval goed scheiden, zijn de manieren om zo min 
mogelijk restafval over te houden. 
De deelnemers krijgen ook iedere week een opdracht. Zo stond de eerste 
week in het teken van het aantal verpakkingen die op een dag door 
huishoudens worden geopend. Andere weekopdrachten gingen bijvoor-
beeld over de hoeveelheid afval een (warme) avondmaaltijd oplevert, 
over zwerfafval en over hoe afval te voorkomen. 
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ACTIVITEITEN GEMEENTE HULST
t/m 28 mei ’17  Expositie Frida van Overbeeke – Galerie Terra Groda 

Graauw
t/m 9 juli ’17  Tentoonstelling 500 jaar reformatie in Hulst e.o. – Streek-

museum Hulst
11 mei ’17 KBO hobbymiddag – Malpertuus Clinge
11 mei ’17 Zangers van Toen – Antonius Kloosterzande
11 mei ’17 Sjoelen – De Serre Binnenstad Hulst
11 mei ’17 Kaarten en volksdansen KBO – ’t Heike Heikant
11 mei ’17 Samen in beweging – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
11 mei ’17 Zangclub en kaartjes maken – De Blaauwe Hoeve Hulst
11+16 mei ’17 Kaarten – Gemeenschapshuis Graauw
12 mei ’17 Bingo – Malpertuus Clinge
12 mei ’17 Viswedstrijd – Witte Bergen Clinge
12 mei ’17 Scaldis Kamermuziek Festival – Protestantse Kerk Hulst
12 mei ’17 Koersbal – Gemeenschapshuis Graauw
12 mei ’17 KBO wandelen en kaarten – Malpertuus Clinge
12 mei ’17 KBO tekenen/schilderen – De Warande Sint Jansteen 
12 mei ’17  Beautyochtend en inloopmiddag – De Serre Binnenstad 

Hulst
12 mei ’17 Frituur – De Blaauwe Hoeve Hulst
12 mei ’17 Koersbal en bingo – Antonius Kloosterzande
12 mei ’17 Schilderen – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
12 mei ’17 KBO kaarten – Binnendéur Kloosterzande
12+15+17 mei ’17 Biljarten KBO – ’t Heike Heikant
13 mei ’17  Europa om de hoek kijkdagen – Verdronken land van 

Saeftinghe Emmadorp 
13 mei ’17 Rommelmarkt – Voetbalveld SDO Lamswaarde
13 mei ’17 Wandeltocht omloop Hulst – Gildenstraat Hulst
13 mei ’17 Back 2 Vinyl – Protestantse Kerk Hulst
14 mei ’17 Bedevaartenmarkt – Basiliek Hulst
14 mei ’17 Koffie drinken – De Serre Binnenstad Hulst
15 mei ’17 Creatief/spelletjes - Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
15 mei ’17 Internetcafé – Antonius Kloosterzande
15 mei ’17  Jaarvergadering wijkraad Langs de Linie – Reynaertcol-

lege Hulst
15 mei ’17 Sjoelen – De Blaauwe Hoeve Hulst
15 mei ’17 Line dance KBO – ’t Heike Heikant
15 mei ’17 KBO fietsen en koersbal – Malpertuus Clinge
15 mei ’17 KBO internetcafé – De Warande Sint Jansteen
15 mei ’17  Bingo en samen in beweging-De Serre Binnenstad Hulst
16 mei ’17 KBO-sjoelen/jeu de boules/koersbal-De Warande St. Jansteen
16 mei ’17 Opening moestuin en schilderclub-De Blaauwe Hoeve Hulst
16 mei ’17  Creaclub/koffiemiddag, sjoelen/kaarten en samen in 

beweging met koffie – Antonius Kloosterzande
16 mei ’17 Samen eten en kaartjes maken-De Serre Binnenstad Hulst
16 mei ’17  Middag in het teken van Santiago de Compostella – De 

Serre Binnenstad Hulst
17 mei ’17 Bakken – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
17 mei ’17 Viswedstrijd – Zestigvoetkreek Clinge
17 mei ’17  Maria concert door Viva la Musica en internetcafé – De 

Blaauwe Hoeve Hulst
17 mei ’17 Schieting en kaartjes maken KBO – ’t Heike Heikant
17 mei ’17 Meer bewegen voor ouderen – Antonius Kloosterzande
17 mei ’17 KBO fietsen – De Warande Sint Jansteen
17 mei ’17  Creatief en bejaardengymnastiek-Gemeenschapshuis Graauw
17 mei ’17 KBO sjoelen – Malpertuus Clinge
17 mei ’17 Inloopmiddag – De Serre Binnenstad Hulst
17 mei ’17 Koffiemiddag – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
17 mei ’17 Gymles voor senioren – Dorpscentrum Vogelwaarde
17 mei ’17 Gymles voor senioren – Dorpshuis Terhole
17 mei ’17 Koersbal – Malpertuus Clinge

Informatie over contactpersonen van en nadere informatie over boven-
staande activiteiten kunt u vinden op www.gemeentehulst.nl. 
Activiteiten en bijeenkomsten kunt u doorgeven op tel. 14 0114 of 
communicatie@gemeentehulst.nl. 

www.gemeentehulst.nl

IN
FO GEDENKPLAAT BELGISCHE VLUCHTELINGEN 

ONTHULD

Op Bevrijdingsdag - vrijdag 5 mei 2017 – is in Hulst de plaat ter nagedach-
tenis aan de opvang van honderdduizenden Belgische vluchtelingen in 
Zeeuws-Vlaanderen in 1914 onthuld. De gedenkplaat is een initiatief van 
de Orde van de Prince – afdeling Hulst – en is gefaciliteerd door de Orde 
van de Prince – gewest Oost- en Zeeuws-Vlaanderen. Diverse sponsoren 
hebben een bijdrage geleverd.

De plaat werd op 5 mei 2017 onthuld door mevrouw Joke Schauvliege, 
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. 
De gedenkplaat kreeg een plaatsje aan het stadhuis te Hulst – onderaan 
de toren. De plaat is ontworpen door kunstenaar Ronny Ivens uit Hulst. 
Het is een dikke messingplaat met opschrift met een gewicht van zo’n 
65 kg. 

De vluchtelingen van weleer
Honderdduizenden Belgen voelden zich in het najaar van 1914 niet meer 
veilig in eigen land en besloten te vluchten. Heel wat vluchtelingen uit 
Antwerpen gingen richting Roosendaal, maar ook heel wat Belgen kozen 
voor Zeeuws-Vlaanderen. Zij kregen onderdak in onder meer gebouwen 
zoals scholen en kerken, maar ook vele burgers zetten hun deuren open 
en vingen de vluchtelingen op. 

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.

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 

HOE WAS DE ONTVANGEN JEUGDZORG?

De gemeente Hulst wil graag weten hoe jongeren en hun ouders/bege-
leiders de Jeugdhulp ervaren. Daarom ontvangen de ouders en de jonge-
ren in de leeftijd van 12 jaar en ouder die jeugdhulp in 2016 ontvingen 
een brief van de gemeente om mee te doen met een enquête. Voor 
kinderen in de leeftijd tot 11 jaar die jeugdhulp ontvingen wordt de brief 
alleen naar de ouders/begeleiders gestuurd. 
In totaal worden er een 300-tal brieven verstuurd. Deze worden verstuurd 
aan jeugdigen en/of hun ouders die in 2016 jeugdhulp ontvingen. Hen 
wordt gevraagd de vragen te beantwoorden. Dit kan door het online in-
vullen van de enquête.
Zo wordt onder andere gevraagd met welke organisatie contact is ge-
weest; of je snel geholpen werd en of je de hulp kreeg die je nodig had; 
of de zorg/hulp goed vond en of je voldoende informatie kreeg. Daar-
naast wordt bijvoorbeeld gevraagd wat het effect van de hulp was.
Ontvang je een brief van de gemeente met de enquête? Vul deze dan svp 
in. Je draagt daarmee bij aan het verder optimaliseren van de Jeugdhulp. 
Alvast dank voor je hulp!
Het onderzoek wordt voor de gemeente Hulst uitgevoerd en verwerkt 
door het Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. De antwoorden worden 
automatisch en anoniem verwerkt. 

WIJKRAAD LANGS DE LINIE VERGADERT

Op maandag 15 mei 2017 vindt de jaarlijkse vergadering van Wijkraad 
Langs de Linie plaats. De vergadering vangt aan om 19.30 uur in het 
Reynaertcollege, aan de Gildenstraat te Hulst. 
Tijdens deze avond wordt door Stichting Hulst voor Elkaar een presentatie 
over het project Happy People gegeven. De jongerenwerker van Stichting 
Hulst voor Elkaar vertelt iets over de tienersoos, werving van vrijwilligers 
en (hang)jongeren. De wijkagent geeft een presentatie over de werk-
zaamheden van de wijkagent. Ook staat Buurtbemiddeling op de agenda.

Daarnaast heeft Wijkraad Langs de Linie een aantal vragen gesteld aan 
de gemeente Hulst over verkeer en parkeren, het rooien van bomen op 
de Liniedijk en het groenbeleid, overlast en vernielingen en zwerfvuil/
hondenpoep. Die onderwerpen komen ook aan bod.
De avond is openbaar en het gemeentebestuur is vertegenwoordigd. 

JUNORA: BOUWEN OP DE GRENS
 
In Nieuw Namen – letterlijk op de grens met België – is ruimte voor de 
bouw van drie woningen. Wonen op de grens betekent dat u optimaal 
kunt genieten van de voordelen die België en Nederland bieden. U bent 
vrij in de keuze van de aannemer en de woningen kunnen worden ge-
bouwd met een grote vrijheid van vorm en stijl. Het plan Junora omvat 
drie bouwkavels aan de Tijbaerstraat en de Veerstraat met oppervlakten 
van 425, 478 en 492 m2. De grondprijs is 140 euro per m2 exclusief 21% 
BTW. De achtertuinen zijn georiënteerd op het zuiden en westen. 

Interesse? 
Vraag de folder Junora op via tel 14 0114 of via info@gemeentehulst.nl 
Ook vindt u meer informatie op http://www.gemeentehulst.nl/Inwo-
ners/Te_Koop#Bouwgrond/bouwkavels 

JOBBEURS: WERKEN IN ONZE GRENSSTREEK

De vierde grensoverschrijdende jobbeurs vindt plaats op donderdag 18 
mei 2017 in het Freethielstadion te Beveren (B). De beurs begint om 
13.00 uur en sluit om 18.00 uur haar deuren.  Het is een beurs voor zowel 
Belgische als Nederlandse werkzoekenden.  Werkgevers van beide zijden 
van de grens tonen hun vacatures. Daarnaast worden er infosessies geor-
ganiseerd, waar deskundigen uitleg geven over grensarbeid. 

Voor belangstellende uit Hulst wordt een pendelbus voorzien naar Be-
veren. Deze rijdt tussen 12.30 en 18.30 uur met regelmaat tussen Hulst 
en Beveren. Nadere informatie over de vertrektijden en –punten kunt u 
enkele dagen op voorhand vinden op www.egtslinieland.eu. 

Deelname aan de beurs is gratis.

De jobbeurs is een organisatie van de EGTS Linieland van Waas en Hulst. 
Zij doen dit in samenwerking met de Maatschappij Linkerscheldeoever en 
de partners VDAB, UWV, WSP, EURES Scheldemond, Waasland-Beveren, GTI 
Beveren en Interwaas. 

Meer informatie: EGTS Linieland van Waas en Hulst, 
tel. +32 (0)3 727 17 18 of info@egtslinieland.eu 

IN CONTACT MET DE GEMEENTE VIA WHATSAPP 

De gemeente Hulst is sinds ruim een jaar ook 
bereikbaar via Whatsapp. Aardig wat burgers 
maken ondertussen gebruik van Whatsapp 
om in contact te komen met de gemeente. Tot 
dusver is de gemeente zo’n 380 keer benaderd 
via Whatsapp. De meeste vragen gingen over 
afvalinzameling, maar ook vragen over bijvoor-
beeld diverse vergunningen, verkeerssituaties, 
openingstijden en reisdocumenten worden met 
regelmaat ontvangen.

Ook worden nog al wat servicemeldingen ontvangen via Whatsapp. Voor 
servicemeldingen kan ook gebruik worden gemaakt van de BuitenBeter 
app. Met de BuitenBeter app kunnen problemen variërend van vernielde 
speeltoestellen tot een gat in de weg, letterlijk in beeld worden gebracht 
door de inwoners. De app heeft namelijk de mogelijkheid om een foto 
toe te voegen. Daarnaast geeft de app bij de melding direct ook de exacte 
locatie aan. Daardoor kan de gemeente efficiënter en doeltreffend optre-
den. Via de app kunt u ook de status van uw melding zien en krijgt u een 
bericht als de melding is afgehandeld.
De app is gratis te downloaden op een smartphone en werkt in heel Ne-
derland. Op basis van de locatie wordt de melding doorgegeven aan de 
juiste gemeente. De app is gratis te downloaden uit de diverse appstores. 
Kijk voor meer informatie op www.buitenbeter.nl 

Gebruikt u WhatsApp en wilt u in contact komen met de gemeente, voeg 
de gemeente dan toe aan uw contactenlijst van uw smartphone. Gebruik 
hiervoor het nummer: 06-13323399. Let op, dit telefoonnummer is enkel 
bedoeld voor WhatsApp. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bel-
len of een SMS te sturen. 
Geprobeerd wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur de berichten 
te beantwoorden. WhatsApp berichten worden behandeld tijdens de uren 
waarop de gemeente telefonisch bereikbaar is: van maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 16.00 uur. Dus stuurt u een bericht op zaterdag, dan volgt het 
antwoord op maandag in de loop van de dag.


