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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 vernieuwen en wijzigen van de voorgevel op de locatie ’s-Gravenstraat 

157 (aanvraag ontvangen d.d. 24 augustus 2017);

Graauw:
-  het bouwen van een schuur en aanbouw op de locatie Oude Kaai 7 (aanvraag 

ontvangen d.d. 27 augustus 2017);

Heikant:
-  het vernieuwen van de riolering en reconstructie van de openbare ruimte op 

de locatie Julianastraat ongenummerd, kadastraal bekend sectie N 537, S 773, 
S 864, S 1176 en S 1177 (aanvraag ontvangen d.d. 19 juli 2017);

-  het ophogen van het terrein op de locatie Julianastraat 60 (aanvraag ontvan-
gen d.d. 27 augustus 2017);

Hulst:
-  het wijzigen van de brandveiligheidsaspecten op de locatie Industrieweg 

ongenummerd, kadastraal bekend sectie D, nummer 458 (aanvraag ontvangen 
d.d. 23 augustus 2017);

-  het verbouwen van de panden op de locaties Houtmarkt ongenummerd, 
voorheen bekend als Houtmarkt 6 en 8 (aanvraag ontvangen d.d. 21 augustus 
2017;

-  het plaatsen van gevelreclame op de locatie Houtmarkt 3 (aanvraag ontvangen 
d.d. 22 augustus 2017);

Kloosterzande:
-  het uitbreiden van de woning op de locatie Plattedijk 22 (aanvraag ontvangen 

d.d. 26 augustus 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 kappen van 27 ha populierenbos op de locatie Groot Eiland ongenummerd, 

kadastraal bekend sectie M, nummer 52, 60, 755, 756 en 757 (besluit verzon-
den d.d. 24 augustus 2017);

-  het plaatsen van een demontabele terrasafscheiding tussen de percelen Corne-
lis de Vosplein 8 en 10 (besluit verzonden d.d. 24 augustus 2017);

-  het wijzigen van ramen aan de voorzijde op het perceel Kleine Bagijnestraat 9 
(besluit verzonden d.d. 25 augustus 2017);

Westerschelde
-  het verwijderen van 50kV kabels uit de Westerschelde (besluit verzonden d.d. 

25 augustus 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.

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 plaatsen van een overkapping op de locatie Ferdinand Bolstraat 41 (besluit 

verzonden d.d. 25 augustus 2017);

Heikant:
-  het bouwen van een vervangende schuur op de locatie Emmabaan 85 (besluit 

verzonden d.d. 25 augustus 2017);

Hulst:
-  het kappen van bomen op de locatie Klein Cambrondijk ongenummerd, 

kadastraal bekend onder M 96, 114, 116, 117, 718, 719, 720 en 721 (besluit 
verzonden d.d. 25 augustus 2017).

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 
voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
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Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat de volgende sloop-
melding is ontvangen en geaccepteerd, voor:

Kloosterzande:
-  het slopen van een tuinschuur op de locatie Hoek en Bosch 8 (melding geac-

cepteerd d.d. 22 augustus 2017).

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN HOGEWEG V, 1e HERZIENING

Ontwerp bestemmingsplan
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 
’Hogeweg V, 1e herziening’ van 31 augustus tot en met 11 oktober 2017 voor 
een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is 
het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
identificatienummer NL.IMRO.0677.bphogewegV1h-001O. Het bestemmingsplan 
betreft het mogelijk maken van grootschalige logistieke bedrijven op het bedrij-
venterrein Hogeweg V te Hulst.

Zienswijzen
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 deze afdeling Wonen & 
Werken, tel.: 14 0114.

Informatieavond
Op dinsdag 19 september 2017 vindt een informatieavond plaats in de kantine 
van de gemeentewerkplaats aan de Oceanië 2 te Hulst. Tijdens deze avond kunt u 
tussen 18.30 uur en 20.30 uur het plan inzien en vragen stellen.

Anterieure overeenkomst 
Burgemeester en wethouders maken, ter voldoening aan het bepaalde in art. 
6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij een anterieure overeenkomst 
ex artikel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening, hebben gesloten met de ontwik-
kelaar Heijmans bv. Een anterieure overeenkomst betreft een overeenkomst over 
grondexploitatie die de gemeente met de initiatiefnemers sluit op het moment 
dat er (nog) geen exploitatieplan is. 

In de overeenkomst is onder meer afgesproken dat de gemeente een inspan-
ningsverplichting heeft voor het planologisch mogelijk maken van grootschalige 
logistieke bedrijven op het bedrijventerrein Hogeweg V te Hulst. Verder zijn 
afspraken gemaakt met de exploitant met betrekking tot het kostenverhaal.

Met ingang van 31 augustus tot en met 11 oktober 2017 ligt de zakelijke beschrij-
ving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor 
een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te 
Hulst. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden. 

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren naar voren 
worden gebracht.

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND

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

Locatie :  Woestijnestraat ongenummerd, kadastraal bekend sectie P 
nummer 485

Voor  : de tijdelijke opslag van 100 ton vaste rundveemest
Datum indiening : 11 augustus 2017
Zaaknr. : M-ACT170455

De meldingen liggen tot en met 27 september 2017 ter inzage in de gemeente-
winkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. U dient hiervoor een afspraak te 
maken.  Voor nadere informatie met betrekking tot de meldingen Activiteitenbe-
sluit kunt u terecht bij de RUD Zeeland, op tel. 0115-745100.

INCIDENTELE FESTIVITEIT

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat - op grond van artikel 
4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009  - een kennisgeving is ont-
vangen voor het houden van een incidentele festiviteit,  waarbij de afdeling 2.8 
(geluidhinder) van het Activiteitenbesluit niet van toepassing is.
Betreft: Scouting ’t Jagertje, Zoutestraat 65 te Hulst op vrijdag 1 september 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, 30 augustus 2017

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

IN
FO EVENEMENTEN MET VERKEERSHINDER: 

SEPTEMBER 2017

De komende maand zijn er een aantal evenementen waarvoor een ver-
keersbesluit is genomen. In verband met deze evenementen geldt ter 
plaatse een wegafsluiting, een parkeerverbod en is de wegsleepregeling 
van kracht. Auto’s welke tijdens de genoemde tijdstippen en data toch op 
de genoemde plaatsen staan geparkeerd, kunnen - indien noodzakelijk 
- op kosten van de desbetreffende automobilist worden weggesleept.

In september 2017 betreft het de volgende evenementen: 

2 september 2017:  Buurtbarbecue – Hulst, Liduinapark.
3 september 2017:  Stoffenbeurs – Hulst, Grote Markt.
9 september 2017:   Rommelmarkt/garagesale – Hulst, Van Fo-

reestraat.
9 t/m 11 september 2017:  Kermis – Vogelwaarde, parking Populieren-

straat.
9 t/m 12 september 2017:   Kermis – Nieuw Namen, parking hoek Hul-

sterloostraat, Hombachstraat, Vosstraat en 
Reijnaertstraat. 

12 september 2017:   Kermiskoers – Nieuw Namen, Kauterstraat, 
Hulsterloostraat, Tybaertstraat, Cantecleer-
plein en Willemstraat.

15 & 16 september 2017:   Nazomerfestival – Kloosterzande, Marijke-
plein. 

16 & 17 september 2017:  Trappistenweekend – Hulst, Gentsestraat.
16 t/m 18 
september 2017:    Kermis – Lamwaarde, parkeerplaatsen Jac. de 

Waalstraat.
23 & 24 september 2017:  Modeweekend – Hulst, Gentsestraat.
25 september 2017:  E-bike dag – Hulst, Van Ceulenplein.
30 september 2017:  Herfstmarkt – Clinge, ’s-Gravenstraat.
30 september t/m 
3 oktober 2017:  Kermis, Hulst, Grote Markt.

De volledige lijst met straten waarvoor de afsluiting of het parkeerverbod 
geldt, kunt u, op afspraak, inzien in de gemeentewinkel te Hulst.

ER KAN NOG WORDEN GEZWOMMEN 

Zwembad De Honte te Kloosterzande is nog 
geopend tot en met vrijdag 1 september 2017.

Openingstijden
Woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 
19.00 uur. 

Toegangstarieven
Kinderen tot en met 4 jaar gratis
Dagkaart volwassene: 3 euro 
Dagkaart kind (5 t/m 14 jaar): 2,50 euro
Dagkaart 65+: 2,50 euro
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ACTIVITEITEN GEMEENTE HULST
t/m 5 november ’17   Expositie “Uw museumstuk… in museum Hulst” – 

Streekmuseum Hulst
31 augustus ’17 Zomeravondbridge – De Lieve Hulst
31 augustus ’17 Kaarten – ’t Jagershuis Hengstdijk
31 augustus ’17 Zangers van Toen – Antonius Kloosterzande
1 september ’17 Beautyochtend – De Serre Binnenstad Hulst
1 september ’17 KBO bingo – De Lieve Hulst
1+2 september ’17  Feestweekend Clingehtslos – Sportvelden Malper-

tuuslaan Clinge
1 september ’17 Bingo – Antonius Kloosterzande
1 september ’17 Schilderen – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
1 september ’17  Frituur ’t Lekker Plekske – De Blaauwe Hoeve Hulst
1 september ’17 Kaarten – Rue du Nord Walsoorden
1 september ’17  Bingo – Antonius Kloosterzande
1 september ’17 Kaarten – Café Den Waes Kloosterzande
1 september ’17  KBO kaarten, koersbal en wandelen – Malpertuus 

Clinge
2 september ’17  Fietsdag; feestcomité Vogelwaarde – ’t Karrewiel 

Vogelwaarde
2 t/m 4 september ’17 Kermis – Zandberg
3 september ’17 Koffie drinken – De Serre Binnenstad Hulst
3 september ’17 Brocanteriemarkt – Graauw
3 september ’17  Stoffenmarkt – Grote Markt Hulst
3 september ’17 Bingo – Rode Kruisgebouw, Tabakstraat Hulst
3 september ’17  Wandelevenement Klavertje 4 Graauw – Dorps-

straat Graauw
4 t/m 9 september ’17  Vakantieweek op de camping – De Blaauwe Hoe-

ve Hulst 
4 september ’17 Internetcafé en kaarten – Antonius Kloosterzande
4 september ’17  K.V. informatie- en inschrijvingsavond – Den Dul-

laert Hulst
4 september ’17 Inloopmiddag – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
4 september ’17 Samen in beweging – De Serre Binnenstad Hulst
4 september ’17 Sjoelen – De Blaauwe Hoeve Hulst
4 september ’17  Internetcafé & kaarten – Antonius Kloosterzande
4 september ’17 KBO dansen en fietsen – Malpertuus Clinge 
4 september ’17   KBO biljartles & internetcafé – De Warande Sint 

Jansteen
5 september ’17  Koken met Angelo, samen in beweging en crea-

club/koffiemiddag/sjoelen/kaarten – Antonius 
Kloosterzande

5 september ’17  Kaartjes maken en samen eten – De Serre Bin-
nenstad Hulst

5 september ’17 Bingo en schilderclub – De Blaauwe Hoeve Hulst
5 september ’17  Lezing Rouwzorg – De Blaauwe Hoeve Hulst
5 september ’17   Creaclub & sjoelen & kaarten & bewegen – Anto-

nius Kloosterzande
5 september ’17  KBO Sjoelen & jeu de boules & koersbal & fietsen 

– De Warande Sint Jansteen
6 september ’17 Koffiemiddag – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
6 september ’17 Inloopmiddag – De Serre Binnenstad Hulst
6 september ’17  Meer bewegen voor ouderen – Antonius Klooster-

zande
6 september ’17  Kookgroep en internetcafé – De Blaauwe Hoeve 

Hulst
6 september ’17 KBO sjoelen – Malpertuus Clinge
6 september ’17 Fietstocht KBO – Binnendéur Kloosterzande
6 september ’17  Bewegen – Antonius Kloosterzande
6 september ’17 Gymles voor senioren – Dorpshuis Terhole
6 september ’17  Gymles voor senioren – Dorpscentrum Vogelwaar-

de
6 september ’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 OPEN MONUMENTENDAG 2017

Dit jaar vinden de Open Monumentendagen plaats op zaterdag 9 
en zondag 10 september 2017. Het thema van dit jaar is: Boeren, 

Burgers en Buitenlui. Alle deelnemende monumenten zijn op deze dagen 
gratis toegankelijk.

In de gemeente Hulst zijn op zaterdag 9 september 2017 diverse monu-
menten geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Dat zijn in Hulst de Willibrordus 
Basiliek, het stadhuis, ’s Landshuis, Streekmuseum De Vier Ambachten, 
de historische begraafplaats aan de Glacisweg en de stadstuin aan de 
Bontehontstraat. Daarnaast zijn geopend de  Maria Hemelvaartskerk in 
Graauw, de Catharinakerk in Hengstdijk, de Protestantse Kerken in Hulst 
en Kloosterzande en de boerderij gelegen aan Tolweg 115 te Absdale. 
De Meester van der Heijden Groeve in Nieuw Namen is geopend van 
09.00 tot 17.00 uur.

Op zondag 10 september 2017 zijn in Hulst van 12.00 tot 17.00 uur ge-
opend de Willibrordus Basiliek, het stadhuis, ’s Landshuis, Streekmuseum 
De Vier Ambachten, de stadsmolen, de  historische begraafplaats aan de 
Glacisweg en de stadstuin aan de Bontehontstraat. In Graauw is de Maria 
Hemelvaartskerk geopend en ook de boerderij gelegen aan Tolweg 115 
te Absdale is open. 
De Meester van der Heijden Groeve in Nieuw Namen is geopend van 
09.00 tot 17.00 uur.

In alle monumenten is een gastheer/gastvrouw aanwezig voor deskun-
dige uitleg. In diverse monumenten worden rondleidingen gegeven. Op 
zaterdag- en zondagmiddag zijn er rondleidingen door de Basiliek. In de 
hal van het stadhuis is in het weekend een expositie van werken van 
diverse exposanten te zien. In het streekmuseum is momenteel een ex-
positie van topstukken uit particuliere verzamelingen te zien.

Met de Zonnetrein
Dit jaar worden een aantal bijzondere locaties opengesteld welke u gratis 
kunt bezoeken met de zonnetrein onder leiding van een gids. Zowel op 
zaterdag als zondag vertrekt om 14.00 uur de Zonnetrein. Na een bezoek 
aan de ‘verborgen’ stadstuin aan de Bontehontstraat te Hulst, gaat het 
richting een bijzondere boerderij in Absdale. Terug richting Hulst wordt 
bij de historische begraafplaats aan de Glacisweg uitleg gegeven. Daarna 
wordt u terug naar de binnenstad wordt gebracht. 
Als u mee wilt rijden met de Zonnetrein kunt u zich om 14.00 uur aanmel-
den aan de stadstuin aan de BonteHontstraat. De trein biedt plaats aan 
24 personen. Vol is vol.

Informatie over deze monumentendag is terug te vinden op 
www.monumentinhulst.nl 

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
U kunt bij de gemeente Hulst met én zonder afspraak naar de gemeen-
tewinkel komen. 

Openingstijden zonder afspraak:  Openingstijden met afspraak:
Maandag  9.00-12.30 uur 12.30-16.00 uur 
Dinsdag 9.00-12.30 uur 12.30-16.00 uur 
Woensdag 9.00-20.00 uur*  
Donderdag 9.00-12.30 uur 12.30-16.00 uur 
Vrijdag 9.00-12.30 uur 12.30-16.00 uur
Zaterdag 9.30-12.00 uur*
 
Het afhalen van paspoorten, identiteitsbewijzen en rijbewijzen kan 
tijdens alle openingstijden zonder afspraak. Een afspraak moet minimaal 
één dag op voorhand worden gemaakt.

* Op woensdag is de gemeentewinkel van 16.00 tot 20.00 uur open 
voor een beperkt aanbod van producten (paspoort, rijbewijzen, uit-
treksels GBA, parkeer(schijf-) vergunningen etc.). Dit beperkte aanbod 
van producten geldt ook voor zaterdag. Aangifte verhuizing van het 
buitenland (eerste inschrijving) en aangifte van geboorte, overlijden of 
huwelijk is op woensdagavond en zaterdag niet mogelijk.

De gemeente Hulst is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 
16.00 uur op telefoonnummer 14 0114.

COLOFON
Redactie: Afdeling Communicatie: Cindy van Damme – van Driessche en 
Caroline van Alem. Eindredactie: Micaëla Boone
Tel. 0114-389135 communicatie@gemeentehulst.nl 

IN ACTIE TEGEN OVERNACHTEN IN VRACHTWAGENS

De gemeente Hulst gaat in actie 
tegen het overnachten in vracht-
wagens. In de gemeente Hulst is 
het niet toegestaan om binnen 
de bebouwde kom vrachtwa-
gens te parkeren. Er zijn onder 
andere op industrieterrein Ho-
geweg beperkte mogelijkheden 
om vrachtwagens te parkeren. 
Het is echter op geen enkele plaats toegestaan om in een vrachtwagen 
te overnachten. 

Vanaf september 2017 wordt door de buitengewone opsporingsambte-
naren (BOA’s) van de gemeente Hulst) toegezien op de situatie. Zij zullen 
in eerste instantie de chauffeurs - die hun vrachtwagen parkeren daar 
waar niet toegestaan is én vrachtwagenchauffeurs die overnachten in 
hun voertuig - voorzien van een flyer. Deze flyer zal hen in hun eigen taal 
uitleggen dat zij in strijd handelen met de lokale regels. 
De flyer informeert hen ook over de boetes die bij een overtreding kun-
nen worden opgelegd. Zo bedraagt de boete voor het overnachten in 
een voertuig 140 euro. Deze boetes moeten – tenzij het Nederlandse, 
Belgische, Zwitserse en Duitse voertuigen betreft – direct worden betaald. 

Na een periode van waarschuwingen wordt overgegaan tot het daadwer-
kelijk opleggen van boetes. 

ROLEMMERS NIET OP OPENBARE WEG  

Met uitzondering van de dag waarop 
de afvalinzameling plaatsvindt, mogen 
rolemmers niet in de openbare ruimte 
staan. Toch houdt niet iedereen zich 
daaraan. Dit leidt vaak tot grote erger-
nis bij buurtbewoners. Om die ergernis 
weg te nemen, wordt begin septem-
ber 2017 gestart met extra controles 
op misplaatste rolemmers. 

Inwoners die hun rolemmers niet op 
eigen terrein hebben staan, krijgen 
een brief met het dringende verzoek 
hun rolemmers van de openbare weg te verwijderen. Wanneer hieraan 
geen gehoor wordt gegeven, wordt handhavend opgetreden. De contro-
les worden uitgevoerd door de buitengewoon opsporingsambtenaren 
(BOA’s) van de gemeente Hulst. 

Rolemmers moeten op het eigen perceel worden geplaatst.  Het is niet 
toegestaan ze op straat te laten staan of bijvoorbeeld in brandgangen 
achter woningen. Hierdoor wordt de doorgang – voor buren en hulpdien-
sten – belemmerd. Daarnaast draagt een en ander in negatieve zin bij aan 
de veiligheid in de woonomgeving. Ook ontsieren her en der geplaatste 
rolemmers het straatbeeld. 

BUURTBUS OOK VIA SINT JANSTEEN

Sinds 21 augustus 2017 rijdt de buurtbus (lijn 589) ook via Sint Jansteen. 
Op die dag hebben de wethouders Diana van Damme – Fassaert en Adri 
Totté de eerste passagiers in de bloemetjes gezet. 

De route van de Buurtbus loopt vanaf Clinge naar Ossenisse. Daarbij pas-
seert de bus Hulst, Zandberg, Graauw, Paal, Kruispolderhaven, Lamswaar-
de, Kloosterzande en Walsoorden. Vanaf 21 augustus 2017 wordt daar 
Sint Jansteen aan toegevoegd.

De Buurtbus rijdt op maandag tot en met vrijdag; niet in het weekend. De 
tijden waarop de Buurtbus in Sint Jansteen gaat passeren, zijn: 8.44 uur, 
10.57 uur, 12.57 uur, 13.57 uur, 14.57 uur, 15.57 uur en 16.57 uur.
De verdere dienstregeling van de Buurtbus (lijn 589) vindt u op www.
connexxion.nl 

De uitbreiding van de route is mogelijk gemaakt in samenwerking met 
de Provincie Zeeland. 

HOE VEILIG IS DE GEMEENTE HULST?

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelo-
pen twaalf maanden slachtoffer geweest 
van een misdrijf? Hoe tevreden bent u 
over de politie? Dit zijn enkele van de vra-
gen die in het kader van Veiligheidsmoni-
tor worden gesteld aan ruim 200 inwoners 
van de gemeente Hulst.
De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, 
buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek 
wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeente-
lijk onderzoek is vorige week van start gegaan. De resultaten worden in 
maart 2018 verwacht.
De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vorm-
geven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in 
opdracht van de gemeente Hulst uitgevoerd door I&O Research.
Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de 
vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is 
het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.
Voor nadere informatie kunt u terecht op www.veiligheidsmonitor.nl 


