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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 safaritenten op de locatie Dwarsstraat 9 (aanvraag 

ontvangen d.d. 6 februari 2017);
-  het bouwen van een kleedlokaal op de locatie Zandbergsestraat 4 (aanvraag 

ontvangen d.d. 13 februari 2017);

Hulst:
-  het bouwen van een hobbyruimte boven de garage op de locatie Koekoeks-

bloem 36 (aanvraag ontvangen d.d. 4 februari 2017);
-  het uitbreiden van het bedrijfspand op de locatie Hogeweg 2c (aanvraag 

ontvangen d.d. 6 februari 2017);
-  het gedeeltelijk slopen van de panden op de locatie Houtmarkt 6 en 8 (aan-

vraag ontvangen d.d. 6 februari 2017);
-  het kappen van een boom op de locatie Princebolwerk 1 (aanvraag ontvangen 

d.d. 8 februari 2017);
-  het plaatsen van een schutting op de locatie Chopinstraat 1 (aanvraag ontvan-

gen d.d. 12 februari 2017);

Kloosterzande:
-  het bouwen van een garage op de locatie Lange Nieuwstraat 18 (aanvraag 

ontvangen d.d. 7 februari 2017);

Kuitaart:
-  het aanpassen van de hoofddraagconstructie op de locatie Hoefkensdijk 52 

(aanvraag ontvangen d.d. 7 februari 2017);

Lamswaarde
-  het plaatsen van een houten chalet op de locatie Achterstraat 25 (aanvraag 

ontvangen d.d. 13 februari 2017);

Nieuw Namen:
-  het uitbreiden van de woning op de locatie Hulsterloostraat 24 (aanvraag 

ontvangen d.d. 8 februari 2017);

Sint Jansteen:
-  het kappen van bomen op de locatie Hoofdstraat 2 (aanvraag ontvangen d.d. 

6 februari 2017);

Walsoorden:
-  het uitbreiden van de woning op de locatie Walsoordensestraat 54 (aanvraag 

ontvangen d.d. 7 februari 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:

Clinge:
-  het plaatsen van een windmolen op de locatie Brinkdreef 8 (besluit verzonden 

d.d. 10 februari 2017);

Graauw:
-  het kappen van een boom op de locatie Dorpsstraat 48 (besluit verzonden d.d. 

6 februari 2017);

Hulst:
-  het plaatsen van een satellietschotel op de locatie Marco Pololaan 77 (besluit 

verzonden d.d. 6 februari 2017);
-  het kappen van twee bomen op de locatie Moerschansstraat ongenummerd, 

nabij nummer 9 (besluit verzonden d.d. 6 februari 2017);
-  het kappen van twee bomen op de locatie Willem Alexanderstraat 6 (besluit 

verzonden d.d. 6 februari 2017);
-  het bouwen van een loods op de locatie Wolfstraat 9 (besluit verzonden d.d. 9 

februari 2017);
-  het bouwen van een woning met buitenberging op de locatie Steensedijk 71 

(besluit verzonden d.d. 13 februari 2017);

Vogelwaarde:
-  het herbouwen van een woning op de locatie Kerkhofpad 5 (besluit verzonden 

d.d. 6 februari 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.
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Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat de volgende sloop-
meldingen zijn ontvangen en geaccepteerd, voor:

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

19 (melding geaccepteerd d.d. 8 februari 2017);
-  het slopen van een bijgebouw op de locatie ’s Gravenstraat 119 (melding geac-

cepteerd d.d. 10 februari 2017);

Hulst:
-  het vervangen van de dakbedekking op de locatie Zoutziedersstraat 6 (melding 

geaccepteerd d.d. 8 februari 2017);

Kloosterzande:
-  het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie Michiel de Ruij-

tersstraat 14 (melding geaccepteerd d.d. 8 februari 2017);
-  het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie Rozenstraat 70 

(melding geaccepteerd d.d. 9 februari 2017);

Vogelwaarde:
-  het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie Olmenstraat 10 

(melding geaccepteerd d.d. 8 februari 2017);

Walsoorden:
-  het afvoeren van asbesthoudende platen op de locatie Doorsdijk 5 (melding 

geaccepteerd d.d. 13 februari 2017).

INGETROKKEN 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 in te trekken op verzoek van de aanvrager:

Hulst:
-  het uitbreiden van de kinderopvang op de locatie Kreupelstraat 4 (besluit 

verzonden d.d. 6 februari 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 voorzie-
ning 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 bouwen van een garage op de locatie Scheldeweg 23 (besluit verzonden 

d.d. 7 februari 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.

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 9E HERZIENING SCHAPERSDIJK TE 
KLOOSTERZANDE

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 bij besluit van 3 februari 2017 zij het 
wijzigingsplan Buitengebied 9e herziening Schapersdijk 5 te Kloosterzande onge-
wijzigd hebben vastgesteld.
Het ongewijzigd vastgestelde plan ligt vanaf 16 februari tot en met 29 maart 
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.
ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0677.wpbuitengebied9h-001V. Het plan 
betreft het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar de bestemming ‘Wonen’ 
met de nadere aanduiding ‘voormalig agrarisch bedrijf’. 

Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan, 
kan er gedurende de periode van 17 februari tot en met 30 maart 2017 alleen 
beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen. Het 
beroep dient te worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van 
het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het 
instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep wordt 
ingesteld, kan tevens worden verzocht om een voorlopige voorziening. Indien 
binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een dergelijk verzoek om voor-
lopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat 
op het verzoek is beslist.

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 10E HERZIENING NOTENDIJK TE TERHOLE

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 bij besluit van 3 februari 2017 zij het 
wijzigingsplan Buitengebied 10e herziening Notendijk 40 te Terhole ongewijzigd 
hebben vastgesteld.
Het ongewijzigd vastgestelde plan ligt vanaf 16 februari tot en met 29 maart 
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.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0677.wpbuitengebied10h-001V. Het 
plan betreft het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar de bestemming 
‘Wonen’ met de nadere aanduiding ‘voormalig agrarisch bedrijf’. 

Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan, 
kan er gedurende de periode van 17 februari tot en met 30 maart 2017 alleen 
beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen. Het 
beroep dient te worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling 
van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. 
Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep 
wordt ingesteld, kan tevens worden verzocht om een voorlopige voorziening. In-
dien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een dergelijk verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, treedt het wijzigingsplan niet in werking 
voordat op het verzoek is beslist.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING HULSTERWEG TE KLOOSTERZANDE

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij het voornemen 
hebben met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3˚ van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het 
bouwen van een vervangend kantoorpand op het perceel Hulsterweg 26 te 
Kloosterzande.

Vanaf 16 februari tot en met 29 maart 2016 ligt het ontwerp projectbesluit, met 
alle daarbij behorende stukken, op afspraak ter inzage in de gemeentewinkel, 
gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Tegen het ontwerp projectbesluit kan een ieder van 16 februari tot en met 29 
maart 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 mw. 
A. van Zadelhoff, op tel. 14 0114.

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND

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

Locatie : Gebr. van Stappen gelegen aan Molenstraat 20 in Clinge
Voor  : het saneren van een dieseltank
Datum indiening : 12 januari 2017
Zaaknr. : M- ACT170024

Locatie : Zoutepad, kadastraal bekend M 907
Voor  : het tijdelijk opslaan van vaste mest
Datum indiening : 26 januari 2017
Zaaknr. : M- ACT170053

De meldingen liggen tot en met 15 maart 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, op  tel. 0115-745100.

RECTIFICATIE

Abusievelijk is in de wettelijke bekendmaking van 8 februari 2017 een fout 
geslopen. 
Het betreft de volgende:

Sloopmeldingen
Hulst:
- het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Julianastraat 
1 (melding geaccepteerd d.d. 30 januari 2017);

Dit moet zijn:

Hulst:
- het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Julianalaan 1 
(melding geaccepteerd d.d. 30 januari 2017).

WEGSLEPEN AUTO TIVOLIWEG TE HULST

Burgemeester en wethouders van Hulst heeft op 11 februari 2017 een auto van 
een parkeerplaats aan de Tivoliweg (gedeelte tussen Glacisweg en Dubbele 
poort) te Hulst laten verwijderen. Het betreft een blauwe Ford Focus (stations-
wagen) met kenteken ZJ-NP-78.
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FO EIND FEBRUARI: BELASTINGAANSLAG

Eind februari 2017 worden de belastingaanslagen weer verstuurd. 
De aanslagen bestaan uit de waterschaps- en gemeentelijke belas-

tingen. SaBeWa Zeeland verstuurt de aanslagbiljetten namens het water-
schap Scheldestromen en de gemeente Hulst. Op de enveloppen staat 
vermeld dat er een belastingaanslag in zit. 

Wie (nog) geen machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, 
vindt een machtigingskaart bij de aanslag. Inwoners die eerder al toe-
stemming gaven voor een automatische incasso en dit op het aanslag-
biljet ook zien staan vermeld, hoeven niets te doen. Deze automatische 
incasso blijft gelden.
Wie kiest voor automatische incasso, betaalt het bedrag in negen termij-
nen. De afschrijving gebeurt aan het einde van de maand, van maart tot 
en met november. Zo is eind november 2017 het hele bedrag verrekend. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij SaBeWa Zeeland bereikbaar op tel. 
088-9995800. Ook vindt u meer informatie op www.sabewazeeland.nl 

De auto is weggesleept omdat het voertuig de voortgang van de cyclo-
crosswedstrijd op 12 februari 2017 ernstig zou hinderen. Het wegslepen van het 
voertuig heeft plaatsgevonden op basis van de Wegsleepverordening-gemeente 
Hulst-2010.

De eigenaar/rechthebbende van het weggesleepte voertuig wordt via deze weg 
verzocht zich te melden bij de gemeente Hulst.

Het voertuig is opgeslagen en zal pas aan de eigenaar/rechthebbende worden 
teruggegeven indien deze de door gemeente gemaakte sleep- en bewaarkosten 
voldoet.

Nadat de wettelijke opslagtermijn van 13 weken is verstreken zal het voertuig 
worden verkocht of vernietigd.

Het besluit tot toepassing van bestuursdwang wordt op deze wijze bekend ge-
maakt omdat van de eigenaar/rechthebbende van de weggesleepte auto geen 
actuele adresgegevens bekend zijn.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van 
publicatie van deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter en wethouders. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van naam en adres, 
handtekening, dagtekening, omschrijving waartegen bezwaar wordt gemaakt en 
waarom bezwaar wordt gemaakt.

Wanneer dringende spoed is vereist, kan eveneens een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-
Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Wonen & Werken van de 
gemeente Hulst, op tel. 14 0114

KENNISGEVING INCIDENTELE FESTIVITEITEN

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat op grond van artikel 
4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009  een kennisgeving is 
ontvangen voor het houden van incidentele festiviteiten waarbij de afdeling 2.8 
(geluidhinder) van het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn voor:
Herberg de Graauw op zaterdag 2 september 2017.

Tegen betaling van de leges of gemaakte kosten zijn de ter inzage liggende 
stukken in afschrift verkrijgbaar. Voor de openingstijden van de gemeentewin-
kel: zie colofon.

Hulst, 15 februari 2017

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

VESTINGCROSS GROOTS SPEKTAKEL

Op zondag 12 februari 2017 vond de eerste editie van de Vestingcross 
plaats in Hulst. Het was meer dan een succes. Vele duizenden mensen 
stonden langs het parkoers en zagen alle grote namen uit de veld-
crosswereld voorbij komen. 

Het parkoers van deze internationale wielerwedstrijd liep onder andere 
over de Vestingwallen en het Ravelijn en had meerdere spectaculaire 
punten. Zo moesten de rijders door de stadsmolen heen rijden. Bij het 
Molenbolwerk ging het ook nog de stadwallen af en iets verderop was 
het klauterend de stadswal weer op. Ook bij de Keldermanspoort en Dub-
bele Poort lagen lastigheden in het parkoers. 
Hulst heeft zich met de Vestingcross in de wielerwereld direct goed op de 
kaart gezet. Bij de elite ging Mathieu van der Poel met de zege lopen en 
bij de dames won Sanne Kant de eerste editie van de Hulster Vestingcross.

Het was één groot sportfeest afgelopen zondag in Hulst. Hulst gaf niet 
enkel haar visitekaartje af aan de vele bezoekers. Dankzij de live uitzen-
dingen op de Vlaamse televisiezender VTM en Omroep Zeeland konden 
velen meegenieten van het spektakel. 

Waar een kleine vestingstad groot in kan zijn! Het kan niet anders of deze 
Vestingcross krijgt vervolg. Noteer zondag 18 februari 2018 maar vast in 
uw agenda.

TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN 2017

Op woensdag 15 maart 2017 zijn het Twee-
de Kamer verkiezingen. Op die dag kiezen de 
kiesgerechtigden in ons land de leden van 
de Tweede Kamer. In totaal moeten 150 le-
den van de Tweede Kamer worden gekozen. 

Op woensdag 15 maart 2017 kunt u kiezen uit verschillende politieke 
partijen. Er nemen maar liefst 28 partijen deel aan de verkiezingen. In 
totaal kunt u kiezen uit 1.114 kandidaten! De kandidatenlijsten ontvangt 
u uiterlijk 10 maart 2017 thuis. Deze zijn dan ook terug te vinden op 
www.kiesraad.nl 
De stempassen worden uiterlijk 1 maart 2017 bij alle kiesgerechtigden 
bezorgd. Op de stempas staat het adres van het voor u dichtstbijzijnde 
stembureau. Dit neemt niet weg dat u in een stembureau naar keuze 
binnen de gemeente uw stem kan uitbrengen.

Voor informatie over de verkiezingen kunt u contact opnemen met het 
team Verkiezingen van de gemeente Hulst, bereikbaar op tel. 14 0114 of 
via verkiezing@gemeentehulst.nl 

INFOAVOND RIOOLWERKEN CLINGE
In een aantal straten in Clinge wordt in het voorjaar 2017 de riolering 
vervangen. Dit is nodig omdat de riolering ter plaatse verouderd is en niet 
meer voldoet aan de huidige eisen. Het betreft de riolering in de Koningin 
Julianastraat, de Prins Bernhardstraat en het gedeelte van de Beatrixstraat 
gelegen tussen de Klinkerstraat en de Koningin Julianastraat.
Nadat de riolering is vervangen, wordt de bestrating terug aangebracht. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van gebruikte straatklinkers en nieuwe 
stoeptegels. De inrichting van de straten blijft ongewijzigd. 

De rioolwerkzaamheden vangen aan in de maand mei 2017. Voorafgaand 
aan de werkzaamheden wordt door Delta gewerkt aan de kabels en lei-
dingen. De waterleiding, gasleiding en de elektriciteitskabels worden ver-
nieuwd. Delta start haar werk in maart 2017.

Informatieavond
Op dinsdag 21 februari 2017 vindt een informatieavond plaats over deze 
werkzaam-heden. Deze bijeenkomst vindt plaats in gemeenschapscen-
trum Malpertuus te Clinge. Men kan deze avond vanaf 19.00 tot 20.30 uur 
op een tijdstip van eigen voorkeur binnenlopen om zich te laten informe-
ren. Er wordt informatie verstrekt over de uit te voeren werkzaamheden, 
de planning en de wegafsluitingen. Ook is er gelegenheid om vragen te 
stellen en opmerkingen te maken.

BINNENSTAD BEPERKT BEREIKBAAR VOOR 
VRACHTVERKEER

De Hulster binnenstad is vanaf medio maart tot eind april 2017 beperkt 
bereikbaar voor vrachtverkeer. In die periode wordt gewerkt in de Frans 
van Waesberghestraat, gelegen tussen de Gentsestraat en het Houten-
kwartier. Door deze werken kan het verkeer de stad enkel verlaten via de 
Graauwse Poort en de Dubbele Poort. 

Vrachtverkeer kan de stad enkel verlaten via de Dubbele Poort. De maxi-
male hoogte voor vrachtwagens is 3,6 meter. Voor vrachtwagens met een 
hoogte van meer dan 3,6 meter is de binnenstad tijdens de werkzaam-
heden niet bereikbaar. 

In de periode van de werkzaamheden wordt aan de Dubbele Poort het 
verkeer geleid door verkeerslichten. De poort aan de zijde van de stads-
molen wordt afgesloten. Deze is gezien de beperkte hoogte en de buiging 
in de poort niet toegankelijk voor vrachtverkeer. 

De exacte startdatum van de werkzaamheden in de Frans van Waesberg-
hestraat wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De werkzaamheden 
starten zodra de werken in de Zoutestraat afgerond zijn en de Graauwse 
Poort kan worden open gesteld voor het verkeer.

WETHOUDER OPENDE SOCIAAL PENSION HULST

Op vrijdag 10 februari 
2016 opende wethouder 
Frank van Driessche van 
de gemeente Hulst het 
sociaal pension aan de 
Steenpit te Hulst.

Het “sociaal pension” is 
een vorm van zelfstan-
dig wonen met begelei-
ding van Emergis. Aan 
de Steenpit te Hulst gaat 
het om vier woningen en een kantoor. Met de ingebruikname van deze 
woningen zijn er in de gemeente Hulst in totaal twaalf. De woningen zijn 
gestoffeerd en voorzien van een koelkast, kookplaat en wasmachine. Be-
woners krijgen intensieve begeleiding om in twee jaar hun leven weer op 
orde te krijgen. Het gaat om mensen die deze tussenstap nodig hebben 
om weer op eigen benen te kunnen staan. 

De tuinen bij het sociaal pension in Hulst zijn aangelegd met een subsi-
die van het Fonds Kinderpostzegels. Er werd maar liefst een bedrag van 
50.000 euro beschikbaar gesteld vanuit dit fonds. 

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.

Sluiting ivm Carnaval
In verband met Carnaval zijn de gemeentelijke diensten gesloten op za-
terdag 25 februari 2017 en op dinsdag 28 februari 2017 vanaf 12.30 uur. 

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.
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