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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 verhuizen van een schoonheidssalon van Janseniuslaan 27 naar 30 

(aanvraag ontvangen d.d. 20 september 2017);

Kloosterzande:
-  het verbouwen van de woning op de locatie Groenendijk 119 (aanvraag 

ontvangen d.d. 22 september 2017);

Lamswaarde:
-  het bouwen van een woning op de locatie Achterstraat ongenummerd (kavel 

4) (aanvraag ontvangen d.d. 21 september 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 bomen op de locatie Tivoliweg 52 (besluit verzonden d.d. 22 

september 2017);
-  het vervangen van de huidige reclame door uitingen met het nieuwe logo op 

de locatie Gentsestraat 44 (besluit verzonden d.d. 19 september 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.

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN SASDIJK 38 TE VOGELWAARDE

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 
3.6 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp wijzigingsplan Sasdijk 38 
te Vogelwaarde van 28 september tot en met 8 november 2017 voor een ieder 
ter inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. 
Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.wpvogelwSasdijk38-001O. Het 
wijzigingsplan betreft het wijzigen van de vorm van het agrarisch bouwvlak. 

Een ieder kan binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen 
naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
49, 4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt 
bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 2E FASE WESTSTRAAT 2B TE HULST

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend zij het voornemen 
hebben een tweede fase omgevingsvergunning te verlenen ex. artikel 2.5 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht voor het bouwen van een woning met een 
garage op het perceel Weststraat 2b te Hulst.

De gefaseerde omgevingsvergunning 2e fase bestaat uit de activiteit:
1. Bouwen

Het ontwerp projectbesluit, met alle daarbij behorende stukken, kunnen na 
afspraak door een ieder worden ingezien vanaf 28 september tot en met 8 
november 2017 in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Tegen het ontwerp projectbesluit fase 2 kan een ieder van 28 september tot en 
met 8 november 2017 zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze naar voren 
brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA 
Hulst. Een mondelinge zienswijze kan kenbaar gemaakt worden bij de afdeling 
Wonen & Werken. U wordt verzocht hiervoor op voorhand een afspraak te maken 
met mevr. A. van Zadelhoff, op tel. 14 0114.

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND

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

Locatie : Hengstdijkse Kerkstraat 19 te Hengstdijk
Voor :  het vervangen van een dieseltank en het wijzigen van de vaste 

mestplaats
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De meldingen liggen gedurende 4 weken ter inzage in de gemeentewinkel, 
gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. U dient hiervoor een afspraak te maken.  
Voor nadere informatie met betrekking tot de meldingen Activiteitenbesluit kunt 
u terecht bij de RUD Zeeland, op tel. 0115-745100.

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, 27 september 2017

Burgemeester en wethouders van Hulst,
De Burgemeester, J.F. Mulder
De Secretaris, S. ter Wal
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NIEUWS VAN DE GEMEENTERAAD

Op donderdag 28 september 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 vergade-
ring:

1.  Opening
2.  Mededelingen
3.  Vaststellen agenda
4.   Onderzoek van de geloofsbrieven en installatie van Mvr. G. van Unen 

als lid van de gemeenteraad van de gemeente Hulst
5.  Vaststellen verslag van de vergadering d.d. 13 juli 2017
6.  Vragenhalfuur
7.  Hamerstukken
7a.   Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Zou-

tedijk II Kloosterzande
7b.  Voorstel tot het vastleggen van de Beheersverordening Hogeweg IV
7c.   Voorstel tot het vaststellen van de Beheersverordening Hoek en 

Bosch
7d.   Voorstel het vaststellen van het bestemmingsplan Zoutestraat 97, 

Heidestraat ong. Heikant
7e.  Vaststellen vergaderschema gemeenteraad 2018
8.   Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 

Groot Eiland Hulst
9.   Voorstel tot het intrekken van de Verordening Jeugdhulp Zeeuws-

Vlaanderen 2015, het laten vervallen van artikel 12 Besluit Jeugd-
hulp gemeente Hulst 2015 en het vaststellen van de Verordening 
jeugdhulp gemeente Hulst 2017

10.   Initiatiefvoorstel PvdA-fractie m.b.t. (geen) zonnepanelen binnen de 
stadswallen

11.  Ingekomen stukken 
12.  Rondvraag 
13.  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 28 september 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  

WEEKMARKT VERPLAATST

Vanaf zaterdag 30 september tot en met dinsdag 3 oktober 2017 is 
het najaarskermis in Hulst. Het marktplein staat dan vol kermisattracties. 
Om die reden kan de maandagmarkt van 2 oktober 2017 niet op de Grote 
Markt plaatsvinden. Die dag worden de marktkramen en –wagens ge-
plaatst op een gedeelte van het ’s-Gravenhofplein te Hulst.
Op maandag 2 oktober 2017 is daarom het ’s-Gravenhofplein afgesloten 
voor het verkeer. Daar kan niet worden geparkeerd vanaf 6.00 tot 18.00 
uur. Deels heeft de afsluiting ook te maken de werkzaam heden op de 
locatie van het voormalige ’s-Gravenhofgebouw. Deze dag wordt namelijk 
een boorstelling aangevoerd.

EVENEMENTEN MET VERKEERSHINDER: 
OKTOBER  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 oktober 2017 betreft het de volgende evenementen: 

t/m 3 oktober: Kermis – Hulst, Grote Markt.
t/m 4 oktober: Woonwagens kermis – Hulst, Havenfort (deels).
1 oktober: Wielerwedstrijd – Sint Jansteen, Warandestraat, Heerstraat, 
Maïsweg en Schommeling.
2 oktober: Weekmarkt tijdens kermis – Hulst, ’s-Gravenhofplein (deels).
14 oktober: Schuurfeest – Kuitaart: Hulsterweg en Cathelijneweg.
20 t/m 24 oktober: Kermis – Heikant: Schoolstraat (deels)

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



week 39 - woensdag 27 september 2017

ACTIVITEITEN GEMEENTE HULST
t/m 5 november ’17   Expositie “Uw museumstuk… in museum 

Hulst” – Streekmuseum Hulst
28 september ’17 Sjoelen – De Serre Binnenstad Hulst
28 september ’17  Samen in beweging – Curamus, locatie Zou-

testraat Hulst
28 september ’17 Kaarten – ’t Jagershuis Hengstdijk
28 september ’17  Kaartjes maken en zangclub Chor-A-Muze – 

De Blaauwe Hoeve Hulst
28 september ’17 Kaarten – Brasserie Oud Hulst
28 september ’17 Zangers van Toen – Antonius Kloosterzande
29 september ’17  KBO tekenen/schilderen – De Warande Sint 

Jansteen
29 september ’17  KBO wandelen en kaarten – Malpertuus Clin-

ge
29 september ’17  Schilderen – Curamus, locatie Zoutestraat 

Hulst 
29 september ’17 Bingo – Antonius Kloosterzande
29 september ’17  Frituur ’t Lekker Plekske – De Blaauwe Hoeve 

Hulst
30 september ’17  Kinderkleding en speelgoedbeurs – Malper-

tuus Clinge
30 september ’17 Herfstmarkt – ’s-Gravenstraat Clinge
30 september ’17 Concert Top Steen II – Kerk Sint Jansteen
30 september t/m 3 oktober ’17 Kermis - Hulst
1 oktober ’17 Brocanteriemarkt – Oude Kaai Graauw
1 oktober ’17 Bingo – Rode Kruisgebouw, Tabakstraat Hulst
1 oktober ’17  Wielerwedstrijd – Heerstraat, Warandastraat, 

Maïsweg en De Schommeling
1 oktober ’17 Koffie drinken – De Serre Binnenstad Hulst
1 oktober ’17 Uit op zondagmiddag – De Lieve Hulst
2 oktober ’17 Internetcafé – Antonius Kloosterzande
2 oktober ’17 Kaarten – Antonius Kloosterzande
2 oktober ’17  Samen in beweging – De Serre Binnenstad 

Hulst
2 oktober ’17 Sjoelen – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
2 oktober ’17 Sjoelen – De Blaauwe Hoeve Hulst 
3 oktober ’17 Samen in beweging – Antonius Kloosterzande
3 oktober ’17  Mode Reis van den Berghe – De Blaauwe 

Hoeve Hulst
3 oktober ’17  Koken met Angelo, sjoelen/kaarten en crea-

club/koffiemiddag – Antonius Kloosterzande
3 oktober ’17  Kaartjes maken en samen eten – De Serre 

Binnenstad Hulst
3 oktober ’17 Schilderclub – De Blaauwe Hoeve Hulst
4 oktober ’17  Meer bewegen voor ouderen en Conchita ac-

cordeon – Antonius Kloosterzande
4 oktober ’17  Jaar vergadering dorpsraad Lamswaarde – 

Café De Koning Lamswaarde
4 oktober ’17 Inloopmiddag – De Serre Binnenstad Hulst
4 oktober ’17  Koffiemiddag – Curamus, locatie Zoutestraat 

Hulst
4 oktober ’17 Internetcafé – De Blaauwe Hoeve Hulst
4 oktober ’17 Koersbal – Malpertuus Clinge
4 oktober ’17 Gymles voor senioren – Dorpshuis Terhole
4 oktober ’17  Gymles voor senioren – Dorpscentrum Vogel-

waarde

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
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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 

TEST BELGISCHE SIRENES

In het kader van de alarmering van de bevolking bij calamiteiten staan er 
in onze gemeente, maar ook in onze Belgische buurgemeenten alarmpa-
len. Deze sirenes worden periodiek getest.
De sirenes in onze Belgische buurgemeenten worden eenmaal per kwar-
taal getest, en wel op iedere eerste donderdag van elk kwartaal. Op don-
derdag 5 oktober 2017 vindt tussen 11.45 uur en 13.15 uur de eerstvol-
gende test plaats.

HULST STIMULEERT BEWEGING BIJ 
UITKERINGSGERECHTIGDEN

Mensen die sociaal actief zijn in de samenleving, hebben een grotere 
kans op het vinden van werk. Sport kan daar een belangrijke bijdrage aan 
leveren. Met sportactiviteiten wordt men enerzijds fysiek fitter. Anderzijds 
levert het ook vaak allerlei sociale contacten op. Daarom stimuleert het 
gemeentebestuur van Hulst het bewegen bij uitkeringsgerechtigden.

De gemeente Hulst doet – in samenwerking met de Stichting Hulst voor 
Elkaar – een onderzoek naar een sportgericht programma als onderdeel 
van de re-integratie naar werk en/of participatie. 327 uitkeringsgerech-
tigden hebben in dit kader een brief ontvangen, met daarbij een enquête. 
Daarin wordt hun behoefte, interesse en deelname aan sport gepeild. Zo 
wordt gevraagd of en hoe vaak men actief aan sport doet. Degene die 
niet aan sport doen, wordt gevraagd aan te geven waarom dat zo is en 
voor welke sporten eventueel belangstelling zou zijn. Ook wordt de be-
hoefte aan begeleiding bij het sporten gepeild en worden vragen gesteld 
over kosten verbonden aan sporten.

Aan hand van de informatie die voortkomt uit de enquête wordt een plan 
de campagne gemaakt. 

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING
JANSENIUSLAAN

De Woonstichting Hulst is de afgelopen jaren druk doende geweest met 
de vernieuwing van de oude bejaardenwoningen aan de Janseniuslaan 
en de Oude Polderstraat te Hulst. Nu de nieuwe woningen zijn gereali-
seerd, is het tijd om ook de openbare ruimte rondom de woningen aan 
te pakken. 

Het is de bedoeling om binnen dit gebied de wegen, parkeerplaatsen en 
de trottoirs her aan te leggen. Ook de groenvoorziening en de openbare 
verlichting worden aangepakt.
Vóór deze vernieuwingswerken wordt ter plaatse ook de riolering volledig 
vernieuwd. De huidige riolering is namelijk verouderd. Het rioolstelsel dat 
wordt aangelegd, is een gescheiden stelsel. Regenwater en afvalwater 
worden apart opgevangen en afgevoerd. Het regenwater zal uiteindelijk 
via een nog aan te leggen sloot worden afgevoerd naar de watergang 
langs de Hontenissestraat. 

Informatieavond
Op dinsdag 17 oktober 2017 vindt een informatieavond plaats over de ge-
plande herinrichting en werkzaamheden. Deze bijeenkomst vindt plaats 
in het stadhuis te Hulst, gelegen aan de Grote Markt 21. Bewoners kun-
nen deze avond vanaf 18.30 tot 20.30 uur op een tijdstip van voorkeur 
binnenlopen om zichzelf te laten informeren. Er wordt informatie ver-
strekt over de uit te voeren werkzaamheden. Ook is er gelegenheid om 
vragen te stellen en opmerkingen te maken. 

De rioolwerkzaamheden en de herinrichting staan gepland in het voorjaar 
2018. Voorafgaand aan (en ook nog tijdens) de werken worden door Del-
ta werkzaamheden uitgevoerd aan de kabels en leidingen; onder andere 
aan de gas- en waterleiding.

DORPSHUIS TERHOLE: BRANDERSHOLE

Na 50 jaar heeft het dorpshuis te Terhole eindelijk een naam. Op zater-
dag 23 september 2017 werd het 50-jarige bestaan van het dorpshuis 
gevierd. Die dag werd de naam bekend gemaakt: Brandershole. Burge-
meester Jan-Frans Mulder onthulde de naam. 
Terhole stond vroeger bekend onder de naam Branderhole. In de der-
tiende en veertiende eeuw werd ineen zoutziederijen veen verbrand. Dat 
was voor de zoutnering. 
Naast de nieuwe naam wordt het dorpshuis binnenkort voorzien van een 
muurschildering. Hiervoor is door de gemeente Hulst een bedrag van 
1.200 euro toegekend. 


