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VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIERE PROCEDURE)
 
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij omgevings-
vergunningen hebben verleend voor:

Hulst:
-  het aanpassen van het trottoir op de locatie Zandstraat 19c (besluit 

verzonden d.d. 31 mei 2017);

Ossenisse:
-  het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor de duur van 24 maanden op de 

locatie Weststraat 1a (besluit verzonden d.d. 31 mei 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 tot en 
met 12 juli 2017 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 een vergunning 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.

NUMMERAANDUIDINGSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat het volgende num-
meraanduidingsbesluit is genomen.
 
Samenhangend met een omgevingsvergunning
Hulst:
-  Lange Nieuwstraat 12 en 14 en Grote Bagijnestraat 2,4 en 6 te Hulst toegekend 

(datum inwerkingtreding loopt parallel aan het besluit van de omgevingsver-
gunning).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken tegen het genomen 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 een besluit 
niet. Om de werking van een besluit 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:

Hulst:
-  het uitbreiden van de woning op de locatie Zandstraat 43 (besluit verzonden 

d.d. 31 mei 2017). Reden: Vergunningsvrij bouwwerk;

Sint Jansteen:
-  het kappen van bomen en gedeeltelijke herplant op de locatie Derde Verkor-

ting ongenummerd en Heerstraat ongenummerd (besluit verzonden d.d. 31 
mei 2017). Reden: Vergunningsvrij bouwwerk.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 
12 juli 2017 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden onder-
tekend 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.

SLOOPMELDINGEN

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

Heikant:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Polenlaan 8 

(melding geaccepteerd d.d. 29 mei 2017);

Hulst:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Frans van 

Waesberghestraat 17 (melding geaccepteerd d.d. 29 mei 2017).

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:

Kuitaart:
-  het bouwen van een bedrijfsgebouw op de locatie Hulsterweg 135b (besluit 

verzonden d.d. 30 mei).
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S 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.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

Uit onderzoek van de afdeling Publieke Dienstverlening is gebleken dat onder-
staande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistra-
tie personen staat ingeschreven. Burgemeester en wethouders van Hulst hebben 
besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze persoon op te schorten. 
Dit betekent dat hij daardoor met ingang van 17 mei 2017 formeel niet meer op 
dat adres staat ingeschreven.
Het betreft de volgende persoon:

- Dhr. G.J.A. Van den Bergh, Absdaalseweg 37A 4561 GD Hulst.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tot en met 
19 juli 2017 tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het ondertekende bezwaarschrift moet 
bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarma-
ker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. 

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, 7 juni 2017

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

IN
FO HULST NOORD FEESTELIJK GEOPEND

Op vrijdag 2 juni 2017 verrichtte wethouder Diana van Damme – 
Fassaert de officiële heropening van Hulst Noord. Dit deed zij samen met 
leerlingen van SBO De Brug, die in lawaaioptocht naar de nieuwe rotonde 
kwamen. 

Medio mei 2017 werden ter plaatse de laatste werkzaamheden uitge-
voerd. Toen werd de bovenste laag asfalt aangebracht. Daarmee was een 
omvangrijke klus geklaard. Al bij al heeft het project ruim een jaar in 
beslag genomen. 

Ter plaatse is een gevaarlijk kruispunt vervangen door een splinternieuwe 
rotonde, zijn de nodige rioolwerken uitgevoerd en zijn de wegen herin-
gericht. 

BINNENSTAD MET DWEILEN 

Op zondag 11 juni 2017 vindt voor de 24e keer de Hulster Dweildag 
plaats. In verband met de Dweildag worden die dag in de binnenstad 
diverse straten afgesloten voor het verkeer. 

De straten die op zondag 11 juni 2017 zijn afgesloten, zijn: Gentsestraat, 
Grote Markt (rijbaan), Steenstraat, Overdamstraat, Grote Zwanenstraat. 
Daarnaast zijn ook de volgende hoeken afgesloten voor het verkeer: 
Lange Nieuwstraat/Kleine Bagijnestraat, Overdamstraat/Minderbroe-
dersstraat, Lange Nieuwstraat/Zomerstraat, Grote Bagijnestraat/Kreupel-
straat en Pierssenstraat/Steenstraat.
Deze straten zijn afgesloten vanaf 11.00 uur tot 19.00 uur.

Tijdens de afsluiting zijn de Houtmarkt, Paardenmarkt, Solmsbolwerk en 
de Grote Markt slechts
beperkt bereikbaar. U bereikt deze vanaf de Grote Bagijnestraat via de 
Kreupelstraat en de 
Tuinstraat. Dit gebied kan worden verlaten via de Houtmarkt en de Kleine 
Bagijnestraat. 

Bij de diverse afsluitingen staan verkeersregelaars, die het verkeer in 
goede banen leiden. 

Tijdens de Dweildag is de binnenstad niet bereikbaar voor vrachtverkeer.

ONTWIKKELINGEN HOF TE ZANDEPLEIN 
KOMEN OP GANG

De gemeente Hulst is al vele jaren met diverse partijen in overleg over 
het Hof te Zandeplein te Kloosterzande. Daarbij werd gekeken naar de 
toekomstige stedenbouwkundige inrichting van de omgeving van het 
plein. Er zit nu schot in de zaak.

Aan het Hof te Zandeplein is onder andere het bedrijf Weemaes Machi-
nebouw en Mechanisatie BV gevestigd. De wens bestaat om dit bedrijf te 
verplaatsen naar het bedrijfsterrein Hoek en Bosch. Daar is een perceel 
voorhanden. Het bestemmingsplan geeft de gemeente de wijzigingsbe-
voegdheid om deze ontwikkeling mogelijk te maken. 

Door de verplaatsing van het bedrijf ontstaat er ruimte op Hof te Zande-
plein. De ambitie is om daar een centraal plein te realiseren, waar allerlei 
activiteiten kunnen worden georganiseerd. Het plein kan daarmee uit-
groeien tot centrale ontmoetingsruimte van het dorp. 
Aan de randen van het plein wordt ruimte voorzien voor woningen, ap-
partementen, commerciële ruimten en andersoortige invullingen, die 
passen bij de centrumfunctie van het plein.

Overeenkomst ondertekend
Enkele weken geleden hebben de gemeente Hulst en Weemaes BV een 
voorlopige koopovereenkomst ondertekend. Dit is een overeenkomst on-
der voorwaarden, want er moet nog veel worden geregeld om een en 
ander definitief te maken.

De bestemmingsplanprocedure Hoek en Bosch moet met een positief 
resultaat kunnen worden afgerond. Daarnaast dient een exploitatieplan 
voor de oude locatie worden opgezet. Daaruit moet blijken dat uitvoering 
van het project financieel haalbaar is. 
Zowel de wijziging van het bestemmingsplan als het exploitatieplan moe-
ten door de gemeenteraad van Hulst worden vastgesteld. 
De verwachting is dat deze zaken in de loop van 2017 kunnen worden 
afgerond. Weemaes BV zou dan eind 2017 met de bouw op het bedrij-
venterrein kunnen starten. 

De ontwikkelingen op het Hof te Zandeplein worden op zijn vroegst in de 
loop van 2019 opgestart. 

IS UW REISDOCUMENT NOG GELDIG?

De zomervakantie staat voor de deur. 
Daarom is het verstandig even te 
controleren of uw reisdocument nog 
geldig is. Zonder een geldige identi-
teitskaart of geldig paspoort komt u 
namelijk vaak niet ver!

Om te voorkomen dat uw reisdocu-
ment verloopt zonder dat u het in de 
gaten heeft, stuurt de gemeente Hulst 
u minstens één maand van te voren een herinneringsbrief.

Om wachttijden te voorkomen, kunt u voor het aanvragen van een iden-
titeitskaart en/of  paspoort een afspraak maken. Dit kan via www.ge-
meentehulst.nl. Op onze website vindt u ook alle relevante informatie 
voor het vernieuwen van uw reisdocument.
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ACTIVITEITEN GEMEENTE HULST
t/m 9 juli ’17  Tentoonstelling 500 jaar reformatie in Hulst e.o. – 

Streekmuseum Hulst
8 juni ’17 KBO hobbymiddag – Malpertuus Clinge
8 juni ’17 Volksdansen en kaarten KBO – ’t Heike Heikant
8 juni ’17  Zangclub en kaartjes maken – De Blaauwe Hoeve 

Hulst
9 juni ’17 KBO kaarten en wandelen – Malpertuus Clinge
9 juni ’17 Bingo – Malpertuus Clinge
9 juni ’17 KBO kaarten – Binnendéur Kloosterzande
9 juni ’17  KBO tekenen/schilderen – De Warande Sint Jansteen
9 juni ’17 Frituur – De Blaauwe Hoeve Hulst
9+12+14 juni ’17 Biljarten KBO – ’t Heike Heikant 
10 juni ’17 Viswedstrijd – Zestigvoetkreek Clinge
10 juni ’17 Kaarten – Hof ter Nesse Ossenisse
10+11 juni ’17 Bierfestival – De Kauter Nieuw Namen
10 t/m 12 juni ’17 Kermis – Ossenisse
11 juni ’17 Schieting en gaaibolling – Hof ter Nesse Ossenisse
11 juni ’17 Viswedstrijd – ’t Groot Eiland Hulst
11 juni ’17 Hulster Dweildag – Binnenstad Hulst
11 juni ’17 Kaarten – Rue du Nord Walsoorden
11 juni ’17 Rommelmarkt – Lijsterbes Sint Jansteen
11 juni ’17 Uit op zondagmiddag – De Lieve Hulst
11 juni ’17 Koffie drinken – De Serre Binnenstad Hulst
12 juni ’17 Line dance KBO – ’t Heike Heikant
12 juni ’17 KBO internetcafé – De Warande Sint Janteen
12 juni ’17 Sjoelen – De Blaauwe Hoeve Hulst
12 juni ’17 KBO fietsen en koersbal – Malpertuus Clinge
12 t/m 15 juni ’17 Avondvierdaagse – Sint Jansteen
13 juni ’17  KBO jeu de boules/koersbal en sjoelen – De Warande 

Sint Jansteen
13 juni ’17 Schilderclub – De Blaauwe Hoeve Hulst
13 juni ’17  Samen eten en kaartjes maken – De Serre Binnenstad 

Hulst
13 juni ’17 Spreekuur rijbewijskeuring – De Lieve Hulst
14 juni ’17 KBO seniorendiner – Binnendéur Kloosterzande
14 juni ’17 Viswedstrijd – De Sterre Clinge
14 juni ’17 KBO sjoelen – Malpertuus Clinge
14 juni ’17 Internetcafé – De Blaauwe Hoeve Hulst
14 juni ’17 Inloopmiddag – De Serre Binnenstad Hulst
14 juni ’17 KBO fietsen – De Warande Sint Jansteen
14 juni ’17 KBO bingo – Tuinhuis De Blaauwe Hoeve Hulst
14 juni ’17 Koersbal – Malpertuus Clinge
14 juni ’17  Gymles voor senioren – Dorpscentrum Vogelwaarde
14 juni ’17 Gymles voor senioren – Dorpshuis Terhole

Informatie over contactpersonen van en nadere informatie over boven-
staande activiteiten kunt u vinden op www.gemeentehulst.nl. Activitei-
ten en bijeenkomsten kunt u doorgeven op tel. 14 0114 of communica-
tie@gemeentehulst.nl. 

www.gemeentehulst.nl

IN
FO NIEUWS VAN DE GEMEENTERAAD

Op donderdag 8 juni 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 ver-
gadering:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslag van de vergadering d.d. 13 april 2017
5. Vragenhalfuur
6. Hamerstukken
6a. Voorstel tot het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling Plat-
form Wonen Zeeuws
      Vlaanderen
6b. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Wil-
heminastraat 53a te Sint
      Jansteen 
6c. Voorstel tot vaststelling herzien Archeologie- en Aardkundebeleid en 
bestemmingsplan
      Archeologische en Aardkundige Waarden 
6d. Deelgebied 5 De Nieuwe Bierkaai ; voorstel tot beschikbaar stellen 
van middelen voor sloop
      bestaande bebouwing en instemmen met verkoop grond
6e. Voorstel tot toekennen Ereburgerschap aan Mathieu van Bellen
7. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening 
2017  
8. Motie over een niet op de agenda staand onderwerp
9. Ingekomen stukken
10.  Rondvraag
11.  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 8 juni 2017 is via www.gemeente-
hulst.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 gemeente-
raad@gemeentehulst.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
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.

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

GFT, DE GROENE ROLEMMER IN!

In de gemeente Hulst belandt nog relatief veel afval in de grijze rolemmer 
dat daar eigenlijk niet thuis hoort. Zo bestaat van het restafval voor 37% 
uit groenten-, fruit en tuinafval (GFT). Dat hoort uiteraard in de groene 
rolemmer. 
Het verwerken van GFT-afval is veel goedkoper dan het verwerken van 
restafval. Bovendien is het ook beter voor het milieu. 

Momenteel loopt in de gemeente Hulst het 100-100-100-afval project. 
100 huishoudens proberen 1oo dagen lang met zo min mogelijk restafval 
te leven. Zij proberen onder andere hun afval zo goed mogelijk te schei-
den en proberen ook reeds bij de aankoop te letten op wat de aankoop 
aan afval gaat opleveren. 
De resultaten van het 100-100-100 project gaan dienen als basis voor het 
nieuwe afvalbeleid van de gemeente Hulst.

Wat thuis hoort in de groene rolemmer:
• resten van groenten, fruit en aardappelen
• alle etensresten
• snijbloemen en planten
• tuinafval en klein snoeiafval
• eierschalen
• koffiefilters, koffiedik, theezakjes en theebladeren
• doppen van noten
• mest van dieren
• kattenbakkorrels (met milieukeur)

MIS DE GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN NIET!
Wilt u ook weten wat Hulst over uw eigen buurt besluit? Zoals bijvoor-
beeld over welke omgevingsvergunningen zij afgeeft?
Dat kunt u wekelijks terug vinden in deze gemeentelijke informatiepa-
gina’s in het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad. Ook worden deze opgeno-
men op www.gemeentehulst.nl 
Maar u kunt zich ook makkelijk laten informeren via een gratis e-mailser-
vice. U ontvangt dan gratis direct de bekendmakingen per e-mail.
De e-mailservice werkt als volgt: u maakt een profiel aan op basis van 
de postcode waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd. Vervolgens 
kiest u de straal waarbinnen u de bekendmakingen wilt ontvangen. Ook 
kunt u aangeven van welke overheden (provincie, waterschappen en 
gemeenten) u de bekendmakingen wilt ontvangen en als laatste welke 
type bekendmakingen. U kunt zich aanmelden voor deze e-mailservice 
via www.overheid.nl. U kunt zich abonneren op de lokale bekendmakin-
gen. Dat zijn niet enkel de bekendmakingen van de gemeente, maar ook 
van bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.
Alle bekendmakingen zijn sowieso voor iedereen ook te zien op 
www.overheid.nl

VERSTOPPING RIOLERING NIEUW NAMEN

Momenteel is er in Nieuw Namen sprake van een storing in het rioolge-
maal. Dit wordt veroorzaakt door vochtige doekjes. Wegwerpdoekjes en 
vochtige doekjes worden ter plaatse veelvuldig in het toilet gegooid. Dat 
zorgt voor problemen in het gemeentelijke rioolsysteem. 
Helaas staat op verpakkingen van wegwerpdoekjes, reinigingsdoekjes of 
vochtig toiletpapier lang niet altijd dat deze doekjes - na gebruik - in 
de vuilnisbak moeten worden gegooid. Op veel verpakkingsmaterialen 
staat vaak ten onrechte dat de doekjes door het toilet kunnen worden 
gespoeld. De doekjes horen echter bij het huishoudelijk afval en niet in 
het riool!
Dringend verzoek aan de inwoners van Nieuw Namen: Spoel geen voch-
tige doekjes en dergelijke meer door het toilet. Daarmee draagt u bij aan 
het goed functioneren van de riolering in uw wijk én zorgt u dat er geen 
onnodige kosten moeten worden gemaakt. 
Uiteraard geldt deze oproep ook voor alle andere inwoners. Vochtige 
doekjes horen niet thuis in de riolering!
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ge-
meentewerken van de gemeente Hulst, op tel. 0114-389221.

ZEELAND VEILIG 

Hoe goed iedereen ook zijn best doet om 
Zeeland veilig te houden, honderd pro-
cent garantie op veiligheid bestaat niet.
Er kan altijd wat misgaan. Denk bijvoorbeeld maar aan een brand in huis 
of een aanvaring op de Westerschelde, waarbij gevaarlijke stoffen vrijko-
men. Het is belangrijk dat u dan direct de juiste dingen doet. 
Op www.zeelandveilig.nl staat informatie over de gevaren in Zeeland en 
wat u moet doen als er iets mis gaat. Ook kunt u er informatie vinden 
over hoe je brand of ongevallen zoveel mogelijk kunt voorkomen. En als 
er wat aan de hand is in Zeeland, staat op www.zeelandveilig.nl wat er 
is gebeurd en wat de adviezen zijn. Altijd snel op de hoogte? Volg dan 
Zeeland Veilig op Twitter (@VRZ) of op Facebook: Zldveilig

JIJ BENT DE BAAS DEZE ZOMER!

Vind jij het leuk om kleding te ontwerpen, websites te bouwen of eve-
nementen te organiseren? Of heb je een andere leuke hobby? Maak er 
komende zomer echt werk van! Doe mee aan ZomerOndernemer en je 
start deze zomer je eigen bedrijf.
Je krijgt begeleiding van professionele trainers en komt over de vloer bij 
ervaren ondernemers. Deelname is kosteloos. Sterker nog, je ontvangt 
zelfs een startkapitaaltje. Het project is voor jongeren in de leeftijd van 
15 tot 22 jaar.
Meer informatie en aanmelden: www.zomerondernemer.nl 


