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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 aanleggen van een nieuwe toegangsdam op de locatie Hulster 

Nieuwlanddijk ongenummerd, kadastraal bekend sectie T, nummer 299 
(aanvraag ontvangen d.d. 20 juli 2017);

-  het verwijderen van dode populieren in de Groote Kreek, kadastraal bekend 
sectie R, nummer 1652 (aanvraag ontvangen d.d. 25 juli 2017);

-  het verbouwen (fase 1) van depot 7 en Life Style Village op de locatie Indus-
trieweg 2 (aanvraag ontvangen d.d. 27 juli 2017);

Kapellebrug:
-  het uitgraven van grond voor de aanleg van een waterpartij op de locatie Sint 

Janstraat 6 (aanvraag ontvangen d.d. 25 juli 2017);
-  het verbeteren van de natuurkwaliteit door maaiveldverlaging op de locatie 

Roskamstraat ongenummerd, kadastraal bekend sectie R, nummer 858 (aan-
vraag ontvangen d.d. 21 juli 2017);

Vogelwaarde:
-  het verwijderen van de buitenste steen en het plaatsen van een nieuwe 

gevelsteen op de locatie Groot Cambrondijk 19 (aanvraag ontvangen d.d. 23 
juli 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:

Kloosterzande:
-  het plaatsen van een opbouw op de locatie Willem Alexanderstraat 1 (besluit 

verzonden d.d. 25 juli 2017);
-  het bouwen van een woning op de locatie Uithof 4 (besluit verzonden d.d. 26 

juli 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.

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:

Graauw:
-  het plaatsen van een dakkapel en schuifraam in de voorgevel op de locatie 

Duivenhoeksestraat 9 (besluit verzonden d.d. 31 juli 2017);
Hulst:
-  het verbouwen van de woning op de locatie Seerattstraat 8 (besluit verzonden 

d.d. 27 juli 2017). Reden: Vergunningsvrij bouwwerk;
Sint Jansteen:
-  het plaatsen van een tuinhuis met overkapping op de locatie Hoofdstraat 63 

(besluit verzonden d.d. 27 juli 2017). Reden: Vergunningsvrij bouwwerk.

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, 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 het besluit 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:

Hulst:
-  het verwijderen van een plafond van asbesthoudend plaatmateriaal in de ga-

rage op de locatie Janseniuslaan 50 (melding geaccepteerd d.d. 26 juli 2017);
-  het verwijderen van asbestgolfplaten van een schuurtje op de locatie Steense-

dijk 64 (melding geaccepteerd d.d. 28 juli 2017);
-  het verwijderen van asbesthoudend vloerzeil in de keuken op de locatie Poor-

terslaan 36 (melding geaccepteerd d.d. 28 juli 2017);
Ossenisse:
-  het verwijderen van asbest op het schuurtje op de locatie Zeedorp 27 (melding 

geaccepteerd d.d. 28 juli 2017);
Sint Jansteen:
-  het verwijderen van asbesthoudende platen op de locatie Tragel 3 (melding 

geaccepteerd d.d. 24 juli 2017);
Vogelwaarde:
-  het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie Bernhardstraat 8 

(melding geaccepteerd d.d. 24 juli 2017).
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Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat er op de omgevings-
vergunning betreffende het brandveilig gebruiken van het bouwwerk aan de 
Assestraat 2, 4 en 6 te Hulst een definitief besluit is genomen.

Met ingang van 3 augustus tot en met 14 september 2017 ligt dit besluit 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.

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND
Verleende reguliere omgevingsvergunning V.o.f. Ons Belang
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij aan V.o.f. Ons 
Belang, gelegen te Plattendijk 11 te Hulst een omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets hebben verleend voor het uitbreiden van het aantal schapen.  
Belanghebbenden kunnen tot en met 12 september 2017 tegen dit besluit 
schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente Hulst, postbus 49, 4560 AA Hulst. Het 
bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk 
besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.  Alleen 
zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorzie-
ning vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA 
Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.   
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot J. Schelfhout van de RUD Zeeland, 
bereikbaar op tel. 06-51204632. Het besluit staat geregistreerd onder nummer 
W-AOV170632.

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

Locatie : Plattendijk 11 te Hulst
Voor  : het uitbreiden van het aantal schapen
Datum indiening : 21 juni 2017
Zaaknr. : M-ACT170378

De meldingen liggen tot en met 30 augustus 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, bereikbaar op tel. 0115-745100.

RECTIFICATIE
Abusievelijk is in de wettelijke bekendmaking van 26 juli 2017 een fout geslopen. 
Het betreft de volgende:

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIERE PROCEDURE)
Kapellebrug:
-  het plaatsen van een bevrijdingsmonument op de locatie Poolsplein ong, kadas-

traal bekend sectie B, nummer 1492 (besluit verzonden d.d. 19 juli 2017).
Dit moet zijn:
Kloosterzande:
-  het plaatsen van een bevrijdingsmonument op de locatie Poolsplein ong, kadas-

traal bekend sectie B, nummer 1492 (besluit verzonden d.d. 19 juli 2017).

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: Camping 
de Zeemeeuw, Knuitershoek 1 Ossenisse op 3 augustus 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, 2 augustus 2017

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

Let op: In de maanden juli en augustus 2017 is de gemeentewinkel op 
zaterdagen gesloten in verband met het zomerreces.

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 en 
Caroline van Alem. Eindredactie: Micaëla Boone
Tel. 0114-389135 communicatie@gemeentehulst.nl 

GEMEENTERADEN HULST EN TERNEUZEN  
ZOEKEN LID REKENKAMERCOMMISSIE 

De gemeenteraden van Hulst en Terneuzen hebben een gezamenlijke 
rekenkamercommissie. De raden zoeken voor deze commissie een nieuw 
lid. De rekenkamercommissie speelt een belangrijke rol in het toetsen 
van de doeltreffendheid (effectief) van het beleid, en het doelmatig (ef-
ficiënt) en rechtmatig besteden van gemeentelijke middelen.
Het nieuwe lid van de rekenkamercommissie wordt geselecteerd op basis 
van professionaliteit, deskundigheid. Het commissielid moet ook onder-
zoekswerkzaamheden kunnen uitvoeren. Een belangrijke voorwaarde is 
dat kandidaten geen directe binding hebben met de gemeente Hulst en 
Terneuzen.
De volledige functie-informatie, de functie-eisen en de financiële voor-
waarden vindt u op www.gemeentehulst.nl Heeft u zich eerder kandidaat 
gesteld? Dan vragen wij uw interesse in deze functie opnieuw kenbaar 
te maken.
Uw sollicitatie en c.v. kunt u tot uiterlijk 5 september 2017 sturen aan grif-
fier@terneuzen.nl, t.a.v. dhr. J. de Jong. Geef als onderwerp aan ‘vacature 
rekenkamercommissie’.

GRATIS PARKEREN OP 5 AUGUSTUS 

In 2017 mag elke eerste zaterdag van de maand gratis worden gepar-
keerd in de Hulster binnenstad. Aanstaande zaterdag 5 augustus 2017 
moet er dus niet worden betaald. 

De zaterdagen waarop niet moet worden betaald zijn: 5 augustus, 2 sep-
tember, 7 oktober, 4 november en 2 december 2017. 

Het toekennen van dagen waarop gratis kan worden geparkeerd in de 
Hulster binnenstad is onderdeel van het nieuwe parkeerbeleid. Dat beleid 
werd vorig jaar door de gemeenteraad van Hulst vastgesteld. Het college 
van burgemeester en wethouders kan twaalf dagen per jaar aanwijzen 
waarop er gratis kan worden geparkeerd. Dit gebeurt in overleg met On-
dernemersorganisatie Hulst Vestingstad.


