
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 

week 1 - woensdag 4 januari 2017

www.gemeentehulst.nl

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

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

(aanvraag ontvangen d.d. 22 december 2016);

Kapellebrug:
-  het plaatsen van een paardenstalling op de locatie Gentsevaart 127 (aanvraag 

ontvangen d.d. 26 december 2016);

Kloosterzande:
-  het tijdelijk wijzigen van de bestemming op de locatie Cloosterstraat 19 (aan-

vraag ontvangen d.d. 23 december 2016).

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.

SLOOPMELDING
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat er een sloopmelding 
is ontvangen en geaccepteerd voor het verwijderen van asbesthoudende platen 
op de locatie Wilhelminastraat 90 te Sint Jansteen (melding geaccepteerd d.d. 28 
december 2016).

Tegen betaling van de leges of gemaakte kosten zijn de ter inzage liggende 
stukken in afschrift verkrijgbaar. Voor de openingstijden van de gemeentewin-
kel: zie colofon.

Hulst, 4 januari 2017

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

5 januari ’17 Zangers van Toen – Antonius Kloosterzande
5 januari ’17 KBO biljarten – De Warande  Sint Jansteen
6 januari ’17  KBO biljarten – De Warande  Sint Jansteen
6 januari ’17 Kerstboomverbranding – Vogelwaarde
6 januari ’17 Kaarten, koersbal en wandelen KBO – Malpertuus Clinge
6 januari ’17 Koersbal en bingo -  Antonius Kloosterzande
8 januari ’17 Brocanteriemarkt – Oude Kaai Graauw
9 januari ’17  Kaarten, themamaaltijd, Frituur ‘t Frietpaleisken en inter-

netcafé – Antonius Kloosterzande 
9 januari ’17 Koersbal KBO – Malpertuus Clinge
9 januari ’17  KBO biljarten, biljartles, internetcafé en kaartjes maken – 

De Warande Sint Jansteen
10 januari ’17  Sjoelen/kaarten/creaclub – Antonius Kloosterzande
10 januari ’17  KBO biljarten, sjoelen en jeu de boules/koersbal – De 

Warande Sint Jansteen
11 januari ’17  KBO biljarten, biljartles en schieting – De Warande Sint 

Jansteen
11 januari ’17 Sjoelen KBO – Malpertuus Clinge
11 januari ’17  Mountain bike clinic 6 t/m 13 jaar – Liniedijk, grasveld 

Koolstraat Hulst
11 januari ’17 Cursus Spaans – De Warande Sint Jansteen
11 januari ’17  Meer bewegen voor ouderen – Antonius Kloosterzande

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. 

AANTAL INWONERS PER 1 JANUARI 2017 

Het inwoneraantal 
van de gemeente 
Hulst is geduren-
de het jaar 2016 
licht gestegen. De 
voorlopige cijfers 
geven aan dat er 
20 inwoners meer 
zijn dan een jaar 
geleden.
Er werden dit jaar 
veel minder kin-
deren geboren dan 
dat er mensen overleden; doch het aantal nieuwe inwoners was een stuk 
hoger dan het aantal mensen dat onze gemeente verliet.

De gemeente Hulst telt momenteel 27.392 inwoners, waarvan 13.651 
mannen en 13.741 vrouwen. Op 1 januari 2016 was het totaal aantal 
inwoners 27.372.
 
Er werden dit jaar 193 pasgeborenen geregistreerd in de gemeente Hulst, 
100 jongetjes en 93 meisjes. In 2015 was dat iets minder (189). Dit jaar 
overleden er 283 inwoners, 146 mannen en 137 vrouwen. In 2015 was 
dit aantal precies hetzelfde. 

In 2016 vertrokken in totaal 918 inwoners uit de gemeente Hulst. Daar-
van was er in 251 gevallen sprake van vertrek naar het buitenland. Dit 
jaar werden 1.028 nieuwe inwoners geregistreerd. Hiervan kwamen 406 
personen vanuit het buitenland (277 immigraties vanuit België). 

Per woonkern ziet het aantal inwoners er momenteel als volgt uit:

Clinge
2.320 inwoners, waarvan 1.192 mannen en 1.128 vrouwen
(d.d. 1 januari 2016: 2.362 inwoners – daling met 42)

Graauw, incl. Paal en Zandberg
968 inwoners, waarvan 507 mannen en 461 vrouwen
(d.d. 1 januari 2016: 961 inwoners – stijging met 7)

Heikant
1.123 inwoners, waarvan 562 mannen en 561 vrouwen
(d.d. 1 januari 2016: 1.129 inwoners – daling met 6)

Hengstdijk
542 inwoners, waarvan 285 mannen en 257 vrouwen
(d.d. 1 januari 2016: 531 inwoners – stijging met 11)

Hulst, incl. Absdale
10.846 inwoners, waarvan 5.256 mannen en 5.590 vrouwen
(d.d. 1 januari 2016:  10.722 inwoners – stijging met 124)

Kapellebrug
334 inwoners, waarvan 184 mannen en 150  vrouwen
(d.d. 1 januari 2016: 334 inwoners)

Kloosterzande
3.143 inwoners, waarvan 1.551 mannen en 1.592 vrouwen
(d.d. 1 januari 2016: 3.152 inwoners – daling met 9)

Kuitaart
100 inwoners, waarvan 51 mannen en 49 vrouwen
(d.d. 1 januari 2016: 103 inwoners – daling met 3)

Lamswaarde, incl. Kruispolder
780 inwoners, waarvan 412 mannen en 368 vrouwen
(d.d. 1 januari 2016: 812 inwoners – daling met 32)

Nieuw Namen, incl. Emmadorp
1.015 inwoners, waarvan 505 mannen en 510 vrouwen
(d.d. 1 januari 2016: 1.036 inwoners – daling met 21)

Ossenisse incl. buitengebied Ossenisse
311 inwoners, waarvan 159 mannen en 152 vrouwen
(d.d. 1 januari 2016: 319 inwoners – daling met 8)

Sint Jansteen
3.168 inwoners, waarvan 1.574 mannen en 1.594 vrouwen
(d.d. 1 januari 2016: 3.160 inwoners – stijging met 8)

Terhole
478 inwoners, waarvan 253 mannen en 225 vrouwen
(d.d. 1 januari 2016: 484 inwoners – daling met 6)

Vogelwaarde
2.091 inwoners, waarvan 1.080 mannen en 1.011 vrouwen
(d.d. 1 januari 2016: 2.097 inwoners – daling met 6)

Walsoorden
173 inwoners, waarvan 80 mannen en 93 vrouwen
(d.d. 1 januari 2016: 170 inwoners – stijging met 3)

De bovenstaande gegevens betreffen voorlopige bevolkingscijfers. Zodra 
de complete en definitieve bevolkingsstatistieken over het jaar 2016 voor 
handen zijn, worden deze bekend gemaakt

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2017

Op 10 november 2016 stelde de gemeenteraad de programmabe-
groting 2017 vast. De gemeentelijke belastingtarieven 2017 zijn op 

diezelfde dag als volgt vastgesteld:

Reinigingsheffingen
Afvalstoffenheffing – per jaar:
Voor 1-persoonshuishoudens: € 214,50
Voor 2-persoonshuishoudens: € 246,50   
Voor meerpersoonshuishoudens: € 287,50 

Voor een extra grijze rolemmer, per rolemmer: € 250,50
Voor een extra groene rolemmer, per rolemmer: € 174,50  
Voor een extra blauwe rolemmer, per rolemmer - met een maximum van 
2 rolemmers per aansluiting: € 39,50

Reinigingsrechten – per jaar:  
Voor kleine bedrijven: € 328,50
Voor een extra rolemmer boven het aantal van 2 rolemmers per rolem-
mer: € 218,50

Rioolheffing
Bij percelen die enkel een directe of indirecte aansluiting op de gemeen-
telijke riolering hebben voor de afvoer van hemel- en grondwater:
a.  voor percelen waarvan de grondoppervlakte minder bedraagt dan 50 

m²: € 40,80
b.  voor percelen waarvan de grondoppervlakte tussen 50 en 250 m² be-

draagt: €  122,40
c.  voor percelen waarvan de grondoppervlakte tussen 250 m² en 500 

m²of meer bedraagt: € 134,40
d.  voor percelen waarvan de grondoppervlakte groter dan 500 m² be-

draagt: € 188,40

Bij een waterafname (DELTA NV) per jaar:
a. tot 100 m³: € 226,20
b. van 100 tot 200 m³: € 244,80 
c. van 200 tot 350 m³: € 292,80
d. van 350 tot 500 m³: € 353,40
e. van 500 tot 1000 m³: € 605,40
f. vanaf 1000 m³: € 939,--

Hondenbelasting 
€ 63,-- per hond per jaar 
€ 302,-- per kennel per jaar
 
Forensenbelasting 
6,18 ‰ van de WOZ-waarde van de woning

Onroerendezaakbelastingen
Woningen  -   eigenarenbelasting: 0,11560% van de per 1 januari 

2016 vastgestelde WOZ-waarde 
Niet-woningen -   Eigenarenbelasting: 0,17720% van de per 1 januari 

2016 vastgestelde WOZ-waarde 
Niet-woningen -   Gebruikersbelasting: 0,14830% van de per 1 januari 

2016 vastgestelde WOZ-waarde

De gemeentelijke belastingaanslagen worden - in combinatie met de 
WOZ-waardebeschikking – in maart 2017 verzonden door Sabewa Zeeland.

WOZ-WAARDE WONINGEN INZIEN

Vanaf 1 oktober 2016 zijn de WOZ-
waarden van alle woningen openbaar. 
Iedereen kan sindsdien de WOZ-waar-
de van willekeurige woningen in Ne-
derland bekijken en met elkaar ver-
gelijken. De getoonde WOZ-waarden 
zijn de formeel door de gemeenten 
vastgestelde waarden.
De WOZ-waarden van alle woningen in de gemeente Hulst zijn inzichtelijk 
op www.sabewazeeland.nl  

Alleen de voor 2016 geldende WOZ-waarde (met peildatum 1 januari 
2015) van een woning wordt getoond. Vanaf eind februari 2017 zijn de 
nieuwe waarden met peildatum 1 januari 2016 te raadplegen. Andere 
gegevens zoals de eigenaar, de verkoopprijs of taxatieverslag van de wo-
ning worden niet getoond. 

GRATIS PARKEREN OP 7 JANUARI 2017

In Hulst kan op zaterdag 7 januari 2017  gratis worden geparkeerd. 

In de Hulster binnenstad is het normaal gezien overal betaald parkeren. 
Dit gebied wordt omringd door de stadswallen en is aangeduid met ver-
keersborden. Buiten de stadswallen is het in Hulst overal gratis parke-
ren. Het tarief bedraagt 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 toekennen van dagen waarop – uit promotioneel oogpunt – gratis 
kan worden geparkeerd in de Hulster binnenstad is onderdeel van het 
parkeerbeleid. Het college van burgemeester en wethouders kan twaalf 
dagen per jaar aanwijzen waarop er gratis kan worden geparkeerd. Dit 
gebeurt in overleg met Ondernemersorganisatie Hulst Vestingstad.


