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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 en Hulst:
-  het kappen van bomen nabij de locatie Malpertuuslaan 6 te Clinge en na-

bij Stanleystraat 95 te Hulst (aanvraag ontvangen d.d. 29 december 2016);
Hulst:

-  het plaatsen van een brandwerende wand en aanpassen van de kozijnen op de 
locatie Stationsweg 14 A  (aanvraag ontvangen d.d. 23 december 2016);

-  het uitbreiden van het bestaande gebruik op de locatie Stationsplein 17 (aan-
vraag ontvangen d.d. 31 december 2016);

-  het plaatsen van een overkapping op de locatie Brahmstraat 20 (aanvraag 
ontvangen d.d. 1 januari 2017);

-  het plaatsen van een tuinhuis en hekwerk op de locatie Zeildijk 6 (aanvraag 
ontvangen d.d. 1 januari 2017);

-  het plaatsen van een dakkapel op de locatie Marco Pololaan 53 (aanvraag 
ontvangen d.d. 7 januari 2017);

Kloosterzande:
-  het bouwen van een garage op de locatie Scheldeweg 23 (aanvraag ontvangen 

d.d. 31 december 2016);
Paal:
-  het herstellen van de geulpatronen op de locatie Zeedijk ongenummerd, 

kadastraal bekend sectie D, nummer 1515 (aanvraag ontvangen d.d. 4 januari 
2017).

Sint Jansteen:
-  het vernieuwen van de kozijnen op de locatie Baronieplein 18 (aanvraag 

ontvangen d.d. 28 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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIERE PROCEDURE)
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij omgevingsvergun-
ningen hebben verleend voor:
Hulst:
-  het opstarten van een gezondheidspraktijk op de locatie Zoutestraat 30A 

(besluit verzonden d.d. 22 december 2016);
-  het realiseren van een extra bewonerskamer op de locatie Blaauwe Hofke 142 

(besluit verzonden d.d. 30 december 2016);
-  het plaatsen van een geluidsscherm op de locatie Sweelinckhof 4 (besluit 

verzonden d.d. 23 december 2016);
-  het uitbreiden van de bedrijfswoning op de locatie Tolweg 90 (besluit verzon-

den d.d. 22 december 2016); 
Kloosterzande:
-  het bouwen van een 2 onder 1 kapwoning op de locatie Jacob van Heems-

kerckstraat 6 en 8 (besluit verzonden d.d. 3 januari 2017). Aan de verblijfs-
objecten wordt eerder vermelde adressen toegekend (datum van inwerking-
treding van dit nummeraanduidingsbesluit loopt parallel aan het besluit van de 
omgevingsvergunning);

-  het kappen van een boom op de locatie Lange Nieuwstraat 7 (besluit verzon-
den d.d. 4 januari 2017);

Sint Jansteen:
-  het bouwen van een woning op de locatie Wilhelminastraat 145a (besluit ver-

zonden d.d. 27 december 2016). Aan het verblijfsobject wordt eerder vermeld 
adres toegekend (datum van inwerkingtreding van dit nummeraanduidingsbe-
sluit loopt parallel aan het besluit van de omgevingsvergunning);

-  het uitbreiden van de woning op de locatie Oude Drydijck 57 (besluit verzon-
den d.d. 4 januari 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:
Heikant:
-  het slopen van een garage op de locatie Julianastraat 77 (melding geaccep-

teerd d.d. 6 januari 2017);
Hulst:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Koolstraat 12 

(melding geaccepteerd d.d. 22 december 2016);
Kloosterzande:
-  het verwijderen van asbesthoudende materialen op de locatie Tulpstraat 4 

(melding geaccepteerd d.d. 5 januari 2017);
Kuitaart:
-  het verwijderen van asbest op de locatie Cathelijneweg 5C (melding geac-

cepteerd d.d. 5 januari 2017);
Vogelwaarde:
-  het verwijderen van asbesthoudende golfplaten op de locatie Kastanjestraat 2 

(melding geaccepteerd d.d. 23 december 2016).

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de aanvraag 
betreffende het bouwen van een bungalow op de locatie Achterstraat ongenum-
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trekken op verzoek van de aanvrager.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 
15 februari 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.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OP AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de aanvraag om 
een omgevingsvergunning betreffende het verzoek om toestemming te krijgen 
voor een bed & breakfast in de woning op de locatie Zuiddijk 17 te Hengstdijk 
(besluit verzonden d.d. 3 januari 2017) waarbij de reguliere voorbereidingsproce-
dure van toepassing is, is de beslistermijn verlengd met maximaal 6 weken.

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.

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND
Melding Activiteitenbesluit
In het kader van het Activiteitenbesluit zijn de volgende meldingen ontvangen

Locatie  : Bossestraat 46 te Vogelwaarde
Voor   :  het plaatsen van nieuwe LED Sportveldverlichting op het 

2e voetbalveld op het sportcomplex VV Vogelwaarde
Datum indiening : 19 december 2016
Zaaknr.  : M-ACT162646

Locatie  : Meridiaan 2 te Hulst
Voor   :  het uitbreiden van de garage t.b.v. de opslag van 

producten Datum indiening: 16 december 2016
Zaaknr.  : M-ACT162657

Locatie  :  Papaverweg ongenummerd (R810 tussen Clinge en 
Hulst)

Voor   : de opslag van vaste dierlijke meststoffen
Datum indiening : 15 december 2016
Zaaknr.  : M-ACT162653

Locatie  :  Bietenweg ongenummerd (kadastraal object 1725 te 
Clinge)

Voor   : de tijdelijke opslag van merststoffen
Datum indiening : 15 december 2016
Zaaknr.  : M-ACT162658

Locatie  : Wijngaard 3 te Hulst
Voor   : het oprichten van een nieuw staal constructiebedrijf 
Datum indiening : 11 december 2016
Zaaknr.  : M-ACT 150916/00114786

De meldingen liggen tot en met 8 februari 2017 ter inzage in de gemeentewin-
kel, 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, op tel. 0115-745100.

INTEGRAAL HANDHAVINGSBELEID ZEEUWS VLAANDEREN 2017-2020
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij op 22 november 
2016 het Integraal Handhavingsbeleid Zeeuws Vlaanderen 2017-2020 hebben 
vastgesteld. Dit beleid is per 1 januari 2017 in werking getreden. Het beleid 
vervangt met ingang van die datum het Integraal Handhavingsplan Zeeuws 
Vlaanderen 2013-2016.

Het Integraal Handhavingsbeleid bevat het beleid rondom handhaving van de 
fysieke leefomgeving, met andere woorden: toezicht, handhaving en het opleg-
gen van sancties. Dit is de bevoegdheid van Burgemeester en wethouders. De 
burgemeester is bevoegd voor het deel over toezicht, handhaving en opleggen 
van sancties van de Drank en Horecawet. Dit is ook opgenomen in het beleid.

Het Integraal Handhavingsbeleid ligt voor een ieder ter inzage in de gemeen-
tewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met  de heer P. Verstraeten van de afdeling Wonen & Werken, 
op tel. 14 0114.

AANWIJZING COLLECTIEVE FESTIVITEITEN
Burgemeester en wethouders van Hulst maken op grond van artikel 4:2 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening bekend, dat zij de volgende evenementen 
hebben aangewezen als collectieve festiviteit zoals bedoeld in dat artikel:
- Carnaval (25 tot en met 28 februari); 
- Koningsdag (26 april);
- Oudejaarsavond 31 december;
- Voor de kern Hulst: Vestingdagen (26 en 27 augustus);
- Voor de kern Kloosterzande: Molenstraatfeesten (1 en 2 juli).

Deze aanwijzing houdt in dat horeca-exploitanten op de bewuste dagen af mogen 
wijken van de geldende geluidsnormen zoals die zijn vastgelegd in het Inrichtin-
genbesluit, zij het dat dit niet geldt voor het tijdsbestek 01.00  - 07.00 uur. Voor 
die periode gelden wel de reguliere voorschriften.

VERKEERSMAATREGELEN MARTJE VAN WARDJE EN BARONIEPLEIN 
TE SINT JANSTEEN, MOERVAARTSTRAAT TE HULST 
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende ver-

keersbesluiten hebben genomen, betreffende het instellen van een gehandicap-
tenparkeerplaats op de volgende locaties:
- nabij Martje van Wardje 19 te Sint Jansteen;
- voor Moervaartstraat 32 te Hulst;
- Baronieplein 15 te Sint Jansteen.

De genomen verkeersbesluiten worden gepubliceerd op www.officielebekend-
makingen.nl.

Met ingang van 11 januari tot en met 22 februari 2017 ligt het verkeersbesluit 
voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 
24 te Hulst.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden van 11 
januari tot en met 22 februari 2017  een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij Burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift 
moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van 
de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Tevens kan indien bezwaar wordt gemaakt, een verzoek om voorlopige voor-
ziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank sector 
bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor een verzoek om een 
voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

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, 11 januari 2017

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

INZAMELING OUD PAPIER

In januari 2017 wordt het oud papier 
& karton in de gemeente Hulst opge-

haald op de volgende dagen:

Maandag 16 januari: Kloosterzande en Walsoorden
Dinsdag 17 januari: Tivoli, Dullaert en Vogelbuurt
Woensdag 18 januari:  Groote Kreek, Nieuw Hulst, Liniestraat en  

Moerschansstraat
Donderdag 19 januari:  Binnenstad Hulst, Absdaalseweg, Steensedijk, 

Componistenwijk, Van der Maelstedeweg,  
Zoetevaart, Wittebrug en Absdale  

Vrijdag 20 januari:  Nieuw Namen, Zandberg, Graauw, Paal,  
Hengstdijk en Kuitaart

Maandag 23 januari:  Buitengebied met uitzondering van het buiten-
gebied ten noorden van de N290 en ten westen 
van de N689

Dinsdag 24 januari:  Vogelwaarde, Ossenisse, Buitengebied ten 
 noorden van N290 en ten westen van N689
Woensdag 25 januari: Clinge en Kapellebrug
Donderdag 26 januari: Sint Jansteen
Vrijdag 27 januari:  Heikant, Terhole, Lamswaarde, Zoutestraat,  

Koekoeksbloem, Zeildijk, Zandstraat, Blaauwe 
Hofke

U wordt verzocht uw rolemmer op de betreffende dag vanaf 7.30 uur aan 
straat te zetten.


