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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 kappen van een monumentale boom op de locatie Dorpsstraat 48 

(aanvraag ontvangen d.d. 19 januari 2017);

Hulst:
-  het plaatsen van 8 prefab garageboxen op de locatie Polderstraat ongenum-

merd, nabij nr 30 (aanvraag ontvangen d.d. 25 januari 2017);
-  het kappen van twee bomen op de locatie Brouwersplein ongenummerd, nabij 

nummer 13 (aanvraag ontvangen d.d. 25 januari 2017);
-  het plaatsen van een satellietschotel op de locatie Marco Pololaan 77, (aan-

vraag ontvangen d.d. 26 januari 2017);
-  het kappen van twee bomen op de locatie Moerschansstraat ongenummerd, 

nabij nummer 9 (aanvraag ontvangen d.d. 26 januari 2017);

Kloosterzande:
-  het verbouwen van een woning op de locatie Pastoor Smuldersstraat 93 (aan-

vraag ontvangen d.d. 25 januari 2017);

Sint Jansteen:
-  het aanleggen van een oprit op de locatie Wilhelminastraat 56 (aanvraag 

ontvangen d.d. 25 januari 2017);
-  het starten van een schoonheidssalon aan huis op de locatie Zegerstraat 16 

(aanvraag ontvangen d.d. 23 januari 2017);

Vogelwaarde:
-  het exploiteren van een theetuin op de locatie Copwijkseweg 1 (aanvraag 

ontvangen d.d. 29 januari 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.

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:

Terhole:
-  het plaatsen van een schaduwhal op de locatie Havendijk 3 (besluit verzonden 

d.d. 24 januari 2017);

Kloosterzande:
-  het uitbreiden van de keuken op de locatie Lange Munt 8 (besluit verzonden 

d.d. 24 januari 2017) (reden; vergunningsvrij).

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 
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:

Clinge:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Rembrandt-

straat 17 (melding geaccepteerd d.d. 25 januari 2017);

Hulst:
-  het verwijderen van losse asbest platen op de locatie Zeildijk 6 (melding geac-

cepteerd d.d. 23 januari 2017);
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Zeildijk 18 

(melding geaccepteerd d.d. 24 januari 2017);
-  het slopen van een voormalige varkensstal en een wagenhuis op de locatie 

Zeildijk 18 (melding geaccepteerd d.d. 25 januari 2017);

Kloosterzande:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Narcisstraat 

16 (melding geaccepteerd d.d. 24 januari 2017);

Sint Jansteen:
-  het verwijderen van een kachelpijp met asbest op de locatie Wilhelminastraat 

106 (melding geaccepteerd d.d. 26 januari 2017);

Vogelwaarde:
-  het slopen van een woning op de locatie Drie Gezustersdijk 13 (melding geac-

cepteerd d.d. 23 januari 2017).

RECTIFICATIE BESTEMMINGSPLAN STEENSEDIJK TE HULST  

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 
3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de 
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S Algemene wet bestuursrecht bekend dat het bestemmingsplan Steensedijk 71-75 

te Hulst van 2 februari tot en met 15 maart 2017 voor een ieder ter inzage ligt in 
de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Het plan wordt op 
enkele onderdelen, waaronder een verwijzing, aangepast.
Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.
nl onder NL.IMRO.0677.bphulsteensedk7175-000O Het bestemmingsplan betreft 
het realiseren van drie vrijstaande woningen met bijgebouwen.

Een ieder kan schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, 
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.

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND

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

Locatie  : Mariadijk 14A te Walsoorden
Voor   : beëindigen van de activiteiten
Datum indiening : 29 september 2014
Zaaknr.  : M-ACT170033

Locatie  : Mariadijk 6A te Walsoorden
Voor   : incidenteel schoonspuiten van voertuigen
Datum indiening : 6 oktober 2016
Zaaknr.  : M-ACT162563

De meldingen liggen gedurende 4 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 het telefoonnummer 
0115-745100.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

Uit onderzoek van de afdeling Publieke Dienstverlening is gebleken dat 
onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de 
basisregistratie personen staan ingeschreven. Burgemeester en wethouders van 
Hulst hebben besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen 
op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor met ingang van 20 december 2016 
formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.
Het betreft de volgende personen:
- Dhr. R.E. Schelkens, Hyacintstraat 12 4587 AW Kloosterzande;
- Dhr. K.P.E. Huijgens, Hoofdstraat 15 4564 AM Sint Jansteen;
- Dhr. G.J. Heyrman, Irenestraat 22 4569 AN Graauw,

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tot en met 
15 maart 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. 

BEKENDMAKING        

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 
139 van de Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene 
wet bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht en/of het bepaalde in het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 
maart 2014 met nummer AV/14.0166, bekend, dat de navolgende besluiten op 
24 januari 2017 door burgemeester en wethouders van Hulst zijn genomen. Voor 
de op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend te maken besluiten en voor 
de op grond van het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met 
nummer AV/14.0166 bekend te maken andere besluiten van algemene strekking, 
geldt, dat die besluiten tevens in het elektronisch gemeenteblad zijn opgenomen, 
welke publicatie voor die besluiten leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is 
te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Direct naar” naar “Gemeente-
blad” te gaan en bij “Publicerende organisatie(s)” de organisatienaam “Hulst” in 
te voeren en te selecteren. Op de webpagina die dan verschijnt, kunt u onderaan 
op zoeken klikken.

Besluiten d.d. 24 januari 2017 van het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Hulst tot vaststelling van respectievelijk de eerste wijziging van 
de Tarieventabel 2017, behorende bij de Legesverordening 2017, welke Legesver-
ordening en Tarieventabel laatstelijk werden vastgesteld door de gemeenteraad 
bij raadsbesluit Rb2016/76B d.d. 15 december 2016; inwerkingtreding: eerste 
wijziging tarieventabel 2017 (aangaande leges burgerlijke stand en rijbewijzen) 
met ingang van 1 januari 2017.

Deze besluiten liggen ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht 
voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 
24 te Hulst. Ingevolge de artikelen 140 en 141 van de Gemeentewet zijn de 
teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende 
voorschriften inhouden, vanaf 1 januari 2014 in geconsolideerde vorm voor een 
ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze 
aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten 
van algemene strekking.

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, 1 februari 2017

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

IN
FO NIEUWS VAN DE GEMEENTERAAD

De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op don-
derdag 23 februari 2017 om 19.30 uur in de raadszaal van het stadhuis.

Deze raadsvergadering wordt voorbereid in de raadscommissies:
Maandag 6 februari 2017  Raadscommissie Algemeen Bestuurlijke 
 Zaken – 19.30 uur – stadhuis Hulst 
Dinsdag 7 februari 2017  Raadscommissie Ruimte – 19.30 uur - 
 stadhuis Hulst
Woensdag 8 februari 2017  Raadscommissie Samenleving – 19.30 uur – 

stadhuis Hulst
Donderdag 9 februari 2017  Raadscommissie Middelen – 19.30 uur – 

stadhuis Hulst 

Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de ver-
gaderingen van de raadscommissies stelt vervolgens het presidium de 
voorlopige agenda van de raadsvergadering van donderdag 23 februari 
2017 op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 
15 februari 2017 in het stadhuis. Deze vergadering begint om 19.30 uur.

De bovengenoemde vergaderingen zijn openbaar en via www.gemeen-
tehulst.nl ook live te beluisteren. 

De agenda’s, vergaderstukken en de hierbij behorende achterliggende 
documenten liggen ter inzage in de gemeentewinkel te Hulst. Deze kunt 
u tevens terugvinden op www.gemeentehulst.nl en liggen ook ter inzage 
in de Bibliotheek te Hulst. 

Voor meer informatie over deze vergaderingen of wilt u gebruik maken 
van het spreekrecht tijdens één van de raadscommissies, dan kunt u zich 
melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of via gemeen-
teraad@gemeentehulst.nl

RECTIFICATIE EVENEMENTEN MET VERKEERSHINDER

Vorige week werden de evenementen bekend gemaakt, die in februari 
plaatsvinden en welke verkeershinder met zich meebrengen. In dit over-
zicht waren per abuis vijf data verkeerd opgenomen. Onderstaand deze 
evenementen met de correcte data:

27 februari 2017:  Leurdag – Hulst: Gentsestraat en Grote Markt
27 februari 2017:     Kinderoptocht – Hulst: Overdamstraat – Fr. van 

Waesberghestraat – Gentsestraat – Grote Markt – 
Steenstraat.

27 februari 2017:       Bal Masque – Kloosterzande: Cloosterstraat ter 
hoogte van huisnummer 1 t/m 40.

28 februari 2017:         Carnavalsoptocht – Kloosterzande: Kruisweg – Groe-
nendijk – Poolsplein – Cloosterstraat – Hulsterweg 
– Hof te Zandeplein.

28 februari 2017:    Boerenbruiloft – Hulst: Grote Markt – Corn. de 
Vosplein – Kleine Bagijnestraat – Schutters-
hof – Grote Bagijnestraat – Steenstraat – Fr. van                                  
Waesberghestraat – Gentsestraat.

De volledige lijst met straten waarvoor de afsluiting of het parkeerverbod 
geldt, kunt u inzien op www.gemeentehulst.nl. Ook kunt u een en ander 
inzien in de gemeentewinkel te Hulst.
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ACTIVITEITEN GEMEENTE HULST

2 februari ’17 Witte ’t nog – De Serre Binnenstad Hulst
2 februari ’17  Samen in beweging – Curamus, locatie Zou-

testraat 28 Hulst
2 februari ’17  Kaartjes maken en zangclub Chor-A-Muze – De 

Blaauwe Hoeve Hulst
2 februari ’17  Zangers van Toen en koffie met … - Antonius 

Kloosterzande
2+3+6+7+8 februari ’17 KBO biljarten – De Warande Sint Jansteen
3 februari ’17  Inloopmiddag en beautyochtend – De Serre Bin-

nenstad Hulst
3 februari ’17 Schilderen - Curamus, locatie Zoutestraat 28 Hulst
3 februari ’17  Kaarten, koersbal en wandelen KBO – Malpertuus 

Clinge
3 februari ’17 KBO bingo – De Lieve Hulst
3 februari ’17 Bingo en koersbal – Antonius Kloosterzande
4 februari ’17  Jaarvergadering, zadenverdeling en lezing – 

Dorpscentrum Vogelwaarde
5 februari ’17 Brocanteriemarkt – Oude Kaai Graauw
5 februari ’17 Koffie drinken – De Serre Binnenstad Hulst
5 februari ’17  Sloeber MTB-tocht – Start sportcomplex Malper-

tuus Clinge
6 februari ’17 Sjoelen – De Blaauwe Hoeve Hulst
6 februari ’17 Internetcafé en kaarten – Antonius Kloosterzande
6 februari ’17  Creatief/spelletjes - Curamus, locatie Zoutestraat 

28 Hulst
6 februari ’17 Samen in beweging – De Serre Binnenstad Hulst
6 februari ’17  KBO biljartles, internetcafé en kaartjes maken – 

De Warande Sint Jansteen
6 februari ’17 Dansen KBO – Malpertuus Clinge
7 februari ’17  Lezing Drs. W. Verschraegen: Zeeuws-Vlaanderen 

Zeeuws of Vlaams? Een historisch overzicht en le-
zing dhr. F. Moubis: Het opzetten van een familie-
geschiedenis – De Blaauwe Hoeve Hulst

7 februari ’17 Sjoelen en creaclub – Antonius Kloosterzande
7 februari ’17 Schilderclub en bingo – De Blaauwe Hoeve Hulst
7 februari ’17  Kaartjes maken en samen eten – De Serre Bin-

nenstad Hulst
7 februari ’17 KBO informatiemiddag – De Lieve Hulst
7 februari ’17  KBO sjoelen en jeu de boules/koersbal – De Wa-

rande Sint Jansteen
8 februari ’17 Sjoelen KBO – Malpertuus Clinge
8 februari ’17  Meer bewegen voor ouderen en herinneringen 

uit de oude doos met liedjes van vroeger – Anto-
nius Kloosterzande

8 februari ’17 KBO seniorendiner – Binnendéur Kloosterzande
8 februari ’17 Inloopmiddag – De Serre Binnenstad Hulst
8 februari ’17  KBO biljartles en schieting – De Warande Sint Jan-

steen
8 februari ’17  Koffiemiddag en bakken - Curamus, locatie Zou-

testraat 28 Hulst
8 februari ’17 Gymles voor senioren – Dorpshuis Terhole
8 februari ’17 Internetcafé – De Blaauwe Hoeve Hulst
8 februari ’17  Gymles voor senioren – Dorpscentrum Vogelwaar-

de
8 februari ’17 Cursus Spaans – De Warande Sint Jansteen
8 februari ’17 Koersbal – Malpertuus Clinge

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 DOE MEE AAN “BOEF IN DE WIJK”

Op zaterdagmiddag 18 febru-
ari 2016 wil de politie met 

inwoners van de gemeente Hulst 
op boevenjacht in Sint Jansteen. 
Deelnemers worden tijdens het spel 
via sociale media geïnformeerd en 
krijgen aanwijzingen over de ver-
blijfplaats van de ‘boef’. Wie vangt 
de boef of geeft de politie de beste 
informatie over verdachte situaties? 

Doel van het spel is om deelnemers 
met andere ogen naar de wijk te laten kijken. Want het blijkt dat inwo-
ners het lastig vinden om een verdachte situatie te melden. Want wat is 
verdacht? En wat meld je waar? Om inwoners hier op een leuke en inter-
actieve manier over te informeren, organiseert de politie - in samenwer-
king met de gemeente, ZLM Verzekering en Woongoed - het spel ‘Boef 
in de wijk’.

Deelnemers maken kans op mooie prijzenpakketten samengesteld door 
ZLM Verzekeringen.

Wilt u meedoen? Kom dan om 14.15 uur naar Gemeenschapshuis De Wa-
rande, gelegen aan Wilheminastraat 43, te Sint Jansteen. Het spel begint 
om 14.30 uur en eindigt om uiterlijk 17.00 uur. Aanmelden kan op de 
volgende manieren:
• 0900-8844 (24 uur per dag / 7 dagen per week bereikbaar); 
•  via www.politie.nl/mijn-buurt (als u uw postcode intoetst, vindt u uw 

wijkagent en kunt u een contactformulier invullen;
• via Facebook: politieteam Zeeuws-Vlaanderen.

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 Tijs de Puysseleijr. Eindredactie: Micaëla Boone
Tel. 0114-389135 communicatie@gemeentehulst.nl 

TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN 2017

Nog zes weken en het zijn Tweede Kamer verkiezingen. Op woensdag 
15 maart 2017 kiezen de kiesgerechtigden in ons land de leden van de 
Tweede Kamer. In totaal moeten 150 leden van de Tweede Kamer wor-
den gekozen. 

Op 15 maart 2017 kan er in de gemeente Hulst in vijftien stembureaus 
worden gestemd. Deze zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. Kiesge-
rechtigden kunnen in elk willekeurig stembureau in de gemeente Hulst 
hun stem uitbrengen. 

Uit welke partijen en kandidaten u op 15 maart 2017 kunt kiezen wordt 
op 7 februari 2016 officeel bekend. De kandidatenlijsten ontvangt u uiter-
lijk 10 maart 2017 thuis. 
De stempassen worden uiterlijk 1 maart 2017 bij alle kiesgerechtigden 
bezorgd.

FRANS VAN WAESBERGHESTRAAT WEER OPEN

De Frans van Waesberghestraat is sinds vorige week weer open voor het 
verkeer. Het gedeelte van de straat gelegen tussen de Steenstraat en 
het Houtenkwartier ligt er volledig vernieuwd bij. Resteert enkel nog het 
gedeelte van de straat gelegen tussen het Houtenkwartier en de Gent-
sestraat. De herinrichting van dat gedeelte gebeurt als de werken in de 
Zoutestraat zijn afgerond en de Graauwse Poort weer toegankelijk is. Naar 
verwachting is dat eerste helft maart 2017.

Nieuwe rijrichting
De rijrichting in de Frans van Waesberghestraat is in het gedeelte tussen 
het Houtenkwartier en de Steenstraat omgedraaid. Dat wil zeggen in de 
richting van de Steenstraat. 
De rijrichting in het gedeelte tussen het Houtenkwartier en de Gent-
sestraat blijft nog gehandhaafd. Na de herinrichting van dit weggedeelte 
wordt dit gedeelte tweerichtingsverkeer. 

Fietsverkeer mag straks overal in de Frans van Waesberghestraat in twee 
richtingen rijden. 
De rijrichting in de Vestdijkstraat is al eerder omgedraaid. De richting is nu 
in de richting van het Houtenkwartier. Fietsers mogen in beide richtingen 
rijden. 
Zodra de Frans van Waesberghestraat volledig klaar is, worden de rijrich-
tingen in de Beestenmarkt en de Grote Zwanenstraat terug hersteld in de 
oorspronkelijke richting. 

KAPOTTE LICHTMAST?

In de gemeente Hulst staan circa 6.800 lichtmasten. De lampen in de 
openbare verlichting worden tegen het einde van hun levensduur tijdig 
vervangen. Toch kan het voorkomen dat de openbare verlichting het niet 
doet. Wanneer een lichtmast niet brandt of op een andere manier de-
fect is, kunt u dit melden op www.ovstoringzeeland.nl De website is ver-
nieuwd, waardoor u de storing nog makkelijker kan melden.
Bij het melden van storingen en schade kunt u met de juiste adresgege-
vens en het lichtmastnummer de storing van de betreffende lantaarnpaal 
doorgeven. De website geeft duidelijk aan of hierover eerder een mel-
ding is gedaan. 
Ook kunt u een defect melden via KCC@gemeentehulst.nl of op tel. 14 
0114.

TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

Er bestaan tal van manieren waarop u als particulier uw energieverbruik 
kunt verlagen. Hierdoor kunt u een financieel voordeel doen, maar ook 
een veel aangenamer comfort in uw woning bereiken. Naast energiebe-
sparende maatregelen kunt u door middel van een aantal kleine gedrags-
veranderingen flink op uw energierekening besparen. Hieronder treft u 
vijf tips aan. Op www.duurzaambouwloket.nl vindt u nog meer tips. 
Korter douchen
Gemiddeld doucht een persoon 8 à 9 minuten per keer. Door maar 5 
minuten te douchen bespaart men al gauw 35 liter. Dit scheelt niet alleen 
water maar ook gas.
Thermostaat lager
Zet de thermostaat een aantal graden lager op het moment dat er over-
dag (of ’s-nachts) niemand thuis is. Dit bespaart jaarlijks veel m3 gas.
Opladers en stekkers uit het stopcontact
Haal zoveel mogelijk stekkers uit het stopcontact en zorg dat zoveel mo-
gelijk apparaten niet op stand-by staan. Dit voorkomt veel onnodig sluip-
verbruik.
Droog uw was zoveel mogelijk buiten
Een wasdroger vraagt veel energie. Droog daarom in de zomer bij mooi 
weer zoveel mogelijk de was buiten.
Zet de thermostaat eerder omlaag
Zet de thermostaat niet pas uit op het moment bij het gaan slapen, maar 
doe dit al circa een uur van te voren. De warmte zal nog lang genoeg in 
de woonkamer blijven en gaat niet ten koste van het comfort.

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN 

Wanneer u een voorwerp verloren bent of gevonden hebt, kunt u dit 
melden via www.verlorenofgevonden.nl  
Gevonden en verloren sleutels en sleutelbossen worden niet geregis-
treerd. Heeft u sleutels of een sleutelbos gevonden? Geeft u deze dan 
af bij de receptie van de gemeentewinkel te Hulst. Als u uw sleutels of 
sleutelbos bent verloren, kunt u bij de receptie van de gemeentewinkel 
te Hulst informeren of deze gevonden zijn.
Wanneer u uw verloren voorwerp alsnog heeft teruggevonden, dient u dit 
te melden bij de gemeente. Zij zullen dan de registratie van het voorwerp 
verwijderen. Wanneer uw verloren voorwerp is gevonden en u komt deze 
ophalen, moet u kunnen laten zien dat het artikel van u is. Neem hiervoor 
bijvoorbeeld een bon, een foto of een garantiebewijs mee. Neem daar-
naast een geldig identiteitsbewijs mee.

Op www.gemeentehulst.nl vindt u nadere informatie over wat te doen bij 
gevonden of verloren voorwerpen. Daarnaast kunt u via de website www.
verlorenofgevonden.nl een gevonden of verloren voorwerp registreren. 
Natuurlijk kunt u ook terecht in de gemeentewinkel of op tel. 14 0114.


