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INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Clinge:
-  het kappen van een boom op de locatie Rembrandtstraat 34 (aanvraag 

ontvangen d.d. 14 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 plaatsen van een lei-constructie op de locatie Zomerstraat 6 (besluit 

verzonden d.d. 16 augustus 2017).
-  het plaatsen van een tuinhuis op de locatie Nieuweweg 34 (besluit verzonden 

d.d. 18 augustus 2017).
-  het verbouwen van het pand op de locatie Absdaalseweg 5 (besluit verzonden 

d.d. 18 augustus 2017).
-  het aanleggen van een inrit op de locatie Van der Maelstedeweg 46 (besluit 

verzonden d.d. 15 augustus 2017).

Kloosterzande:
-  het uitbreiden van de woning op de locatie Cloosterstraat 62 (besluit verzon-

den d.d. 15 augustus 2017).

Kuitaart:
-  het verhogen van de goothoogte en het wijzigen van de gevelindeling van 

een loods op de locatie Hulsterweg 135b (besluit verzonden d.d. 15 augustus 
2017).

Nieuw Namen:
-  het plaatsen van 2 dakkapellen op de locatie Langestraat 7 (besluit verzonden 

d.d. 15 augustus 2017).

Sint Jansteen:
-  het aanleggen van een tweede oprit op de locatie De Verrekijker 25 (besluit 

verzonden d.d. 15 augustus 2017).

Vogelwaarde:
-  het vervangen van het bestaande buitenblad en het vervangen van het dak op 

de locatie Groot Cambrondijk 19 (besluit verzonden d.d. 15 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).

SLOOPMELDINGEN

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

Heikant:
-  het verwijderen van een tuinhuis op de locatie Julianastraat 60 (melding geac-

cepteerd d.d. 17 augustus 2017).
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Schoolstraat 

9 (melding geaccepteerd d.d. 17 augustus 2017).

Lamswaarde:
-  het verwijderen van asbesthoudende materialen van en rondom de schuur op 

de locatie Jacobus de Waalstraat 31 (melding geaccepteerd d.d. 14 augustus 
2017).

BESTEMMINSPLAN ABSDAALSEWEG 70 TE HULST 

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 13 juli 2017 het bestemmingsplan Absdaalseweg 70, Hulst gewijzigd heeft 
vastgesteld.

Het besluit van de gemeenteraad, de notitie Overzicht ambtshalve wijzigingen 
én het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan liggen van 24 augustus tot en 
met 4 oktober 2017 voor een ieder ter inzage 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.bphulstabsdaal-
se70-001V. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het herstellen van de 
voorheen geldende planologische mogelijkheden voor het perceel Absdaalseweg 
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vergunningen voor Absdaalseweg 68a, 68b en 68c zijn ook onderdeel van het 
plangebied van dit bestemmingsplan). De detailhandelsbestemming is gewijzigd 
in een gemengde bestemming ten behoeve van een hoveniersbedrijf, een kwe-
kerij en een tuincentrum.

De door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen betreffen:
• een kwekerij is mogelijk gemaakt
•  de archeologische regeling is in overeenstemming gebracht met de regeling van 

het bestemmingsplan ‘Archeologische en aardkundige waarden’
• actualisatie van het hoofdstuk Economische uitvoerbaarheid

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 Wro en afdeling 3:4 Awb 
geen zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht kan beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage binnen de termijn van 25 augustus tot en met 5 
oktober 2017. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar voren brengen tegen de 
wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht. 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, tel. 14 0114.

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND

Melding Activiteitenbesluit
In het kader van het Activiteitenbesluit is de volgende melding ontvangen:

Locatie : Absdaalseweg 5 te Hulst
Voor :  het starten van een bedrijf voor de verkoop van huishoude-

lijke artikelen
Datum indiening : 18 juli 2017
Zaaknr. : M-ACT170428

De meldingt liggen gedurende vier weken ter inzage in de gemeentewinkel. U 
dient hiervoor een afspraak te maken.  Voor nadere informatie m.b.t. de meldin-
gen 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, 23 augustus 2017

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

In de gemeentewinkel wordt op maandag-, dinsdag-, donderdag- en 
vrijdagmiddag op afspraak gewerkt. Een afspraak moet minimaal één 
dag op voorhand worden gemaakt.

Let op: In de maand augustus 2017 is de gemeentewinkel op zaterda-
gen gesloten in verband met het zomerreces.

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 

INZAMELING OUD PAPIER

In augustus / september 2017 wordt het oud papier & karton in de 
gemeente Hulst opgehaald op de volgende dagen:

Maandag 28 augustus: Kloosterzande en Walsoorden
Dinsdag 29 augustus: Tivoli, Dullaert en Vogelbuurt
Woensdag 30 augustus:  Groote Kreek, Nieuw Hulst, Liniestraat en 

Moerschansstraat
Donderdag 31 augustus:  Binnenstad Hulst, Absdaalseweg, Steensedijk, 

Componistenwijk, Van der Maelstedeweg, Zoe-
tevaart, Wittebrug en Absdale  

Vrijdag 1 september:  Nieuw Namen, Zandberg, Graauw, Paal, 
Hengstdijk en Kuitaart

Maandag 4 september:  Buitengebied met uitzondering van het buiten-
gebied ten noorden van de N290 en ten wes-
ten van de N689

Dinsdag 5 september:  Vogelwaarde, Ossenisse, Buitengebied ten 
noorden van N290 en ten westen van N689

Woensdag 6 september: Clinge en Kapellebrug
Donderdag 7 september: Sint Jansteen
Vrijdag 8 september:  Heikant, Terhole, Lamswaarde, Zoutestraat, 

Koekoeksbloem, Zeildijk, Zandstraat, Blaauwe 
Hofke

U wordt verzocht uw rolemmer op de betreffende dag vanaf 7.30 uur aan 
straat te zetten.

WEGAFSLUITINGEN IVM SLOOP 
‘S-GRAVENHOFGEBOUW
Op maandag 28 augus-
tus 2017 wordt gestart 
met de daadwerkelijke 
sloop van het ’s-Graven-
hofgebouw te Hulst. Ter 
plaatse wordt – na de 
sloop en het verwijde-
ren van de fundering 
- een appartementsge-
bouw gerealiseerd. Het 
betreft een complex 
met daarin twaalf ap-
partementen en twee 
stadswoningen. Op de begane grond is ruimte voor commerciële functies 
voorzien. 

De sloop gebeurt in opdracht van de gemeente Hulst. Het streven is de 
sloop medio september 2017 af te ronden. Na de sloop van het gebouw 
wordt de grond verkocht aan Hertsens, waarna onder archeologisch toe-
zicht de fundering en de kelders worden verwijderd. Daarna zal Hertsens 
Beheer BV uit Kruibeke de nieuwbouw realiseren. 

Wegafsluitingen 
Uit oogpunt van veiligheid is het tijdens de sloopwerkzaamheden nood-
zakelijk bepaalde wegen af te sluiten:
- Vanaf maandag 28 augustus tot en met vrijdag 8 september 2017: Frans 
van Waesberghestraat, en wel het gedeelte gelegen tussen de Vestdijks-
traat en de Steenstraat. 
- Vanaf maandag 4 september tot en met vrijdag 8 september 2017: 
Steenstraat, en wel het gedeelte gelegen tussen de Pierssenstraat en de 
Frans van Waesberghestraat én de Overdamstraat.

Het verkeer wordt in de periode van maandag 28 augustus tot en met 
vrijdag 8 september 2017 omgeleid. 

Parkeerverboden
In verband met de wegomleidingen in de binnenstad is in de Kleine 
Bagijnestraat vanaf maandag 4 september tot en met vrijdag 8 septem-
ber 2017 een parkeerverbod van kracht. Het betreft het gedeelte van 
de straat gelegen tussen de Tuinstraat/Kreupelstraat en het Schuttershof. 


