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INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Clinge:
-  het wijzigen van de voorgevel op de locatie ’s Gravenstraat 299 (aanvraag 

ontvangen d.d. 22 maart 2017);
Graauw:
-  het bouwen van een voersilo op de locatie Meloweg 6 (aanvraag ontvangen 

d.d. 20 maart 2017).
Heikant:
-  het aanleggen van een oprit op de locatie Julianastraat 23 (aanvraag ontvan-

gen d.d. 23 maart 2017);
Hulst:
-  het bouwen van een conceptwoning op de locatie Zoutestraat 37 (aanvraag 

ontvangen d.d. 19 maart 2017);
-  het realiseren van vervangende nieuwbouw ten behoeve van de uitbreiding 

van het funtastic casino op de locatie Lange Nieuwstraat 12 (aanvraag ontvan-
gen d.d. 22 maart 2017);

-  het vervangen van de huidige reclame door uitingen met het nieuwe logo op 
de locatie Gentsestraat 44 (aanvraag ontvangen d.d. 22 maart 2017);

-  het slopen van en realiseren van vervangende nieuwbouw ten behoeve van 
de uitbreiding van het funtastic casino op de locatie Lange Nieuwstraat 12 
(aanvraag ontvangen d.d. 22 maart 2017).

-  het plaatsen van een dakkapel op de locatie Frans van Waesberghestraat 11 
(aanvraag ontvangen d.d. 23 maart 2017);

Sint Jansteen:
-  het verwijderen van een oud tuinhuis en het plaatsen van een nieuwe 

berging/overkapping op de locatie Tempelier 3 (aanvraag ontvangen d.d. 19 
maart 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 zonnepanelen op de grond op de locatie Kijkuitstraat 3 

(besluit verzonden d.d. 24 maart 2017);
Graauw:
-  het verbouwen van de schuur en het huisje achter op de locatie Dwarsstraat 9 

(besluit verzonden d.d. 21 maart 2017);
-  het bouwen van een kleedlokaal op de locatie Zandbergsestraat 4 (besluit 

verzonden d.d. 23 maart 2017);
-  het verbouwen van een woning op de locatie Havenstraat 21 (besluit verzon-

den d.d. 24 maart 2017);
Hengstdijk:
-  het aanpassen en uitbreiden van de woning op de locatie Margaretsedijk 39 

(besluit verzonden d.d. 24 maart 2017);
Hulst:
-  het kappen van twee bomen op de locatie Brouwersplein ongenummerd 

(besluit verzonden d.d. 21 maart 2017);
-  een interne verbouwing (uitbreiden van een kantoor) en een gevelwijziging op 

de locatie Hogeweg 2C (besluit verzonden d.d. 21 maart 2017);
Kloosterzande
-  het bouwen van een garage en serre op de locatie Lange Nieuwstraat 18 

(besluit verzonden d.d. 22 maart 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.

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

Graauw:
-  het verwijderen van asbest op het dak van een schuurtje op de locatie Oude 

Kaai 7 (melding geaccepteerd d.d. 20 maart 2017);
Hulst:
-  het afvoeren van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Zoutestraat 31 

(melding geaccepteerd d.d. 20 maart 2017);
Vogelwaarde:
-  het verwijderen van asbest op de locatie Wilgenstraat 27 (melding geaccep-

teerd d.d. 24 maart 2017).

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat er op de volgende 
omgevingsvergunningen een ontwerpbesluit is genomen:

Hulst:
het brandveilig gebruiken van het bouwwerk aan de Kreupelstraat 4;
Kloosterzande:
het brandveilig gebruiken van het bouwwerk aan de Lange Nieuwstraat 5.
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S Met ingang van 30 maart tot en met 11 mei 2017 ligt dit ontwerpbesluit 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.
Gedurende de periode van 30 maart tot en met 11 mei 2017 kunnen belangheb-
benden, op grond van het bepaalde in de artikelen 3:15 en 3:16 van de Alge-
mene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijzen, mondeling, maar bij voorkeur 
schriftelijk,  bekend maken aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 49, 4560 AA Hulst.
U wordt verzocht op voorhand een afspraak te maken op tel. 14 0114.

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:

Graauw:
-  het plaatsen van een antenne opstelpunt op de locatie Dorpsstraat 50 (besluit 

verzonden d.d. 27 maart 2017);
Kloosterzande:
-  het tijdelijk wijzigen van de bestemming op de locatie Cloosterstraat 19 (besluit 

verzonden d.d. 27 maart 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.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN APPARTEMENTENGEBOUW DE KLUIS   
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 
Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Appar-
tementengebouw De Kluis van 30 maart tot en met 10 mei 2017 voor een ieder 
ter inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. 
Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.
nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpstjanwilhelstr52-000O Het bestem-
mingsplan betreft het realiseren van appartementen in het bestaande gebouw 
Wilhelminastraat 52 te Sint Jansteen. 

Gedurende de periode van 30 maart tot en met 10 mei 2017 schriftelijk ziens-
wijzen 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.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN HOUTMARKT 2017
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 Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 
Houtmarkt 2017 van 30 maart tot en met 10 mei 2017 voor een ieder ter inzage 
ligt 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.bpHoutmarkt1H-000O. Het bestemmingsplan betreft het wijzigen 
van de bestemming ‘Centrum’ naar ‘Wonen’ en het toevoegen van 2 extra 
woningen zodat ter plaatse maximaal 32 woningen zijn toegestaan. Het plan is 
van toepassing op Houtmarkt 4-10 te Hulst, kadastraal bekend HUL00, sectie A, 
nummers 3283, 2847, 3218, 810, 3284 en 3314.

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
Verleende omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij aan C. Bogaert, 
gelegen aan Tiberghienweg 14 in Clinge een reguliere omgevingsvergunning heb-
ben verleend voor het demonteren van autowrakken.  

De vergunning kan worden ingezien tot en met 4 mei 2017 bij de publieksbalie 
van de gemeente Terneuzen, gelegen aan het Stadhuisplein 1 in Terneuzen van 
maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en gedurende openingstijden 
in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Belanghebbenden kunnen tot en met 4 mei 2017 tegen dit besluit schriftelijk be-
zwaar maken bij 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 voorziening 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 de heer A.C. Cuperus, tel. 
06-51200303 van RUD Zeeland. Het besluit staat geregistreerd onder nummer 
W-AOV160507/ 00147063.

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

Locatie  : Tiberghienweg 14, Clinge
Voor   : het veranderen van het bedrijf
Datum indiening : 14 november 2016
Zaaknr.  : M-ACT162618

Locatie  :  Westdijk ongenummerd, sectie W nummer 354 te  
Ossenisse

Voor   : de tijdelijke opslag van 300 ton geitenmest
Datum indiening : 6 maart 2017
Zaaknr.  : M-ACT170144

De meldingen liggen tot en met 26 april 2017 ter inzage in de gemeentewinkel, 
gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. U dient hiervoor een afspraak te ma-
ken.  Voor nadere informatie met betrekking tot de meldingen Activiteitenbesluit 
kunt u terecht bij de RUD Zeeland, op tel. 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 basis-
registratie 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 16 februari 2017 formeel 
niet meer op dat adres staan ingeschreven.
Het betreft de volgende personen:

- Dhr. P.M.M. De Bergé  Kapelleberg 5 4568 BE Nieuw Namen;
- Mevr. M.J. Talens – Tjon Kon Sang Rapenburg 109 4581 AC Vogelwaarde.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tot 
en met 10 mei 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 bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens 
is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst.

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, 29 maart 2017

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

IN
FO EVENEMENTEN MET VERKEERSHINDER: 

APRIL 2017 

De komende maand zijn er een aantal evenementen waarvoor een ver-
keersbesluit is genomen. In verband met deze evenementen geldt ter 
plaatse een wegafsluiting, een parkeerverbod en is de wegsleepregeling 
van kracht. Auto’s welke tijdens de genoemde tijdstippen en data toch op 
de genoemde plaatsen staan geparkeerd, kunnen - indien noodzakelijk 
- op kosten van de desbetreffende automobilist worden weggesleept.

In april 2017 betreft het de volgende evenementen: 

13 t/m 15 april 2017:  Marathon Zeeuws Vlaanderen – Hulst, Somsbol-
werk

15 april 2017:  Marathon Zeeuws Vlaanderen – Hulst, Oude Ha-
venstreeg, Overdamstraat, Steenstraat, Grote 
Markt, Cornelis de Vosplein, Lange Nieuwstraat, 
Korte Nieuwstraat, Gentsestraat, Korte Bellings-
traat, Stationsweg

27 april 2017: Koningsdag – Hulst, Steensedijk
27 april 2017: Vrijmarkt en plantenmarkt – Terhole, Notendijk
29 april 2017: Dijken en Krekenrally – Hulst, Grote Markt
29 + 30 april 2017:  Week van de amateurkunst – Hulst, Oude Haven-

steeg

De volledige lijst met straten waarvoor de afsluiting of het parkeerverbod 
geldt, kunt u, op afspraak, inzien in de gemeentewinkel te Hulst.

TEST BELGISCHE SIRENES
In het kader van de alarmering van de bevolking bij calamiteiten staan er 
in onze gemeente, maar ook in onze Belgische buurgemeenten alarmpa-
len. Deze sirenes worden periodiek getest. De sirenes in onze Belgische 
buurgemeenten worden eenmaal per kwartaal getest, en wel op iedere 
eerste donderdag van elk kwartaal. Op donderdag 6 april 2017 vindt tus-
sen 11.45 uur en 13.15 uur de eerstvolgende test plaats.
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IN
FO VOORVERKOOP ZWEMABONNEMENTEN

Op 6 mei 2017 gaat het zwemseizoen weer van start in Zwembad 
De Honte te Kloosterzande. Vanaf die dag is het bad weer tot eind 

augustus 2017 geopend. Ook dit jaar kunnen de zwemabonnementen 
weer in voorverkoop worden aangeschaft. Dit kan zowel digitaal als in de 
gemeentewinkel te Hulst.

Online kunnen de zwemabonnement worden besteld via www.gemeen-
tehulst.nl Hier kan bij de aanvraag via i-deal worden betaald. De aanvraag 
wordt dan direct verwerkt, waarna het abonnement naar het huisadres 
wordt opgestuurd. 

De abonnementen kunnen ook in de gemeentewinkel worden aange-
vraagd. Dit kan tijdens de reguliere openingstijden van de gemeentewin-
kel. Na de middag wordt gewerkt op afspraak. Een afspraak kan worden 
gemaakt op www.gemeentehulst.nl of via tel. 14 0114.

Wat kost het?
Bij aanvragen die vóór 21 april 2017 (voorverkoop) worden gedaan, 
wordt een korting gegeven op het reguliere tarief.

De zwemabonnementen 2017 kosten:
 Normaal: Voorverkoop:
Volwassenen (15 t/m 65 jaar) € 44,-- €  41,80 
Kind (5 t/m 14 jaar) € 32,--   €  30,40
Pas 65+ € 32,--   €  30,40
Gezin € 99,--   €  94,05

Tijdens het seizoen kan een abonnement digitaal, in de gemeentewin-
kel of  bij het zwembad De Honte worden aangevraagd. Bij zwembad 
De  Honte ontvangt men eerst een tijdelijk abonnement. Dat wordt later 
omgezet in een definitief abonnement. Deze wordt per post toegestuurd.

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 

GRATIS PARKEREN OP 1 APRIL

In 2017 mag elke eerste zaterdag van de maand gratis worden gepar-
keerd in de Hulster binnenstad. Aanstaande zaterdag 1 april 2017 moet 
er dus niet worden betaald. 

De zaterdagen waarop niet moet worden betaald zijn: 1 april, 6 mei, 3 
juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 decem-
ber 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.

Betaald parkeerbeleid
Buiten de stadswallen van Hulst mag overal gratis worden geparkeerd. In 
de Hulster binnenstad is het betaald parkeren. Dit gebied wordt omringd 
door de stadswallen en is aangeduid met verkeersborden. Het tarief be-
draagt 1,30 euro per uur. De betaald parkeertijden zijn: maandag t/m 
zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur én zondag van 12.00 tot 18.00 uur 

Het parkeerbeleid wijzigde op 1 juli 2016. Sindsdien zijn er maar liefst 
226 parkeerplaatsen meer in Hulst waar gratis mag worden geparkeerd. 

GRAAUWSE POORT WEER OPEN

De Graauwse Poort te Hulst is weer open voor het verkeer. Het verkeer 
kan de binnenstad weer via die zijde bereiken. 

Resterende werken in Hulst noord
Op twee weggedeelten moet de bovenste laag asfalt nog worden aange-
bracht. Dit is het geval op:
- het tracé Koolstraat – rotonde – Glacisweg
-  het gedeelte van de Zoutestraat, gelegen tussen de rotonde en het Rey-

naertcollege
Deze werkzaamheden worden op een nog nader te bepalen moment in 
het voorjaar 2017 uitgevoerd. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd.

BEDRIJVENAVOND OVER DE GRENS

Op donderdag 20 april 2017 vindt de derder editie van de grensoverschrij-
dende bedrijvenavond plaats. Ondernemers uit de gemeenten Beveren, 
Sint-Gillis-Waas, Stekene en Hulst krijgen die avond de kans elkaar te ont-
moeten en bedrijven van collega-ondernemers te bezoeken.

De ontvangst vindt plaats om 18.45 uur in het Sluisgebouw te Kallo (Bel-
gië). Daarna brengen de ondernemers per bus een bezoek aan twee 
van de volgende bedrijven: Monument Chemicals in Kallo, VOPAK in 
Kallo, Scheepvaartpolitie in Antwerpen, Bilfinger ROB N.V. in Zwijndrecht, 
Spliethoff in Kallo en Sluisgebouw in Kallo. Na afloop is er in het Sluisge-
bouw ruimte voor een netwerkmoment met een hapje en een drankje.

Ieder bedrijf kan door meerdere personen worden vertegenwoordigd. De 
kosten bedragen € 10,00 per persoon.  Heeft u als ondernemer geen uit-
nodiging ontvangen? Kijk dan op www.egtslinieland.eu/bedrijvenavond 
of neem contact op met de gemeente Hulst via tel. 14 0114

AANLEG STREKDAMMEN 

De getijdennatuur - met slikken en schorren - in de Westerschelde is uniek 
en van levensbelang voor vissen en vogels. De Provincie Zeeland ontwik-
kelt in het Oost-Zeeuws-Vlaamse Baalhoek en Knuitershoek 57 hectare 
dergelijke topnatuur. Dit gebeurt door de aanleg van strekdammen. De 
eerste fase werd in oktober 2016 afgerond. Begin april 2017 starten de 
werkzaamheden aan de tweede fase.
In Baalhoek en Knuitershoek worden drie bestaande strekdammen opge-
hoogd en twee nieuwe aangelegd. Vanwege de dynamiek in de Wester-
schelde, wordt het werk in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase is het 
fundament gelegd. Dat is inmiddels gezet. De komende periode worden 
bij Knuitershoek hoogwatervluchtplaatsen aangelegd, het strandje opge-
hoogd en een wandelpad op de meest noordelijke strekdam aangelegd. 
Tevens komen op deze strekdam zes vishengelsteunen. Bij Baalhoek vin-
den stortwerkzaamheden plaats om de breedte van de dammen aan te 
passen en de dammen te profileren. Volgens planning is het werk vóór 1 
juli 2017 afgerond. 
De overlast wordt tot een minimum beperkt, omdat de meeste werk-
zaamheden via water worden uitgevoerd. Voor het aanbrengen van het 
wandelpad zullen enkele dagen vrachtwagens rijden. Deze maken ge-
bruik van de voorgeschreven transportroute en bij de werkzaamheden 
worden wegverkeersregelaars ingezet. De aannemer werkt niet in het 
weekend en op (Nederlandse) feestdagen.

Wat doet een strekdam?
Langs de dijken van de Westerschelde ontstaat meer dan 200 hectare 
nieuwe slikken en schorren die de kwaliteit van de natuur verbeteren. 
De strekdammen zorgen namelijk voor de vorming van slikken: stukken 
grond die overstromen bij vloed en droogvallen bij eb. Een strekdam 
breekt de watersnelheid, zodat zand kan bezinken. Bij elke vloed blijft 
een sliblaag achter, hogen de vlaktes op en vinden meer planten en die-
ren daar hun thuis. Zo draagt dit project bij aan de ontwikkeling van een 
Westerschelde met mooie, waardevolle natuur.
Meer informatie over het project is te vinden op https://www.zeeland.
nl/natuur-en-landschap/natuurpakket-westerschelde/natuurherstel-
maatregelen-middengebied-westerschelde
Tijdens de werkzaamheden zijn ook regelmatig projectmedewer-
kers aanwezig in de directiekeet op Camping ‘t Mussenist. Zij kunnen 
vragen beantwoorden. Ook kunt u uw vragen per e-mail stellen via 
natuurpakketwesterschelde@zeeland.nl 

IS UW KIND GEBOREN IN 2013?

Heeft u een zoon of dochter geboren in het jaar 2013, dan wordt u ge-
vraagd deel te nemen aan een onderzoek. 
Het betreft het onderzoek “Ouders jonge kinderen 2017”. 
Dit onderzoek wordt gedaan door het ZB – Planbureau en bibliotheek van 
Zeeland, in opdracht van 
de Provincie Zeeland en de 
Zeeuwse gemeenten.
De vragen gaan over aller-
lei zaken, zoals uw buurt, 
de gezondheid van uw 
kind en de schoolkeuze. 

In de gemeente Hulst 
wonen 190 kinderen die 
in 2013 zijn geboren. De 
ouders van deze kinderen 
ontvangen een brief. Daar-
in wordt hen gevraagd 
mee te doen aan de en-
quête. 
Bent u één van hen? Vult u 
de enquête in, dat zou fijn 
zijn! Alvast dank voor uw 
medewerking.
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