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INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Hulst:
-  het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde op de locatie Rossinistraat 

21 (aanvraag ontvangen d.d. 5 september 2017);
-  het kappen van bomen op de locatie Tivoliweg 52 (aanvraag ontvangen d.d. 5 

september 2017);
-  het uitbreiden van de woning op de locatie Dullaertstraat 33 (aanvraag ontvan-

gen d.d. 8 september 2017);

Sint Jansteen:
-  het bouwen van zes halfvrijstaande woningen op de locatie Carmen en 

Rigoletto ongenummerd, kadastraal bekend sectie L, nummer 1290 (aanvraag 
ontvangen d.d. 7 september 2017);

Walsoorden:
-  het huisvesten van arbeidsmigranten op de locatie Noordstraat 26 (aanvraag 

ontvangen d.d. 6 september 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: 

Heikant:
-  het vernieuwen van de riolering en reconstructie van de openbare ruimte op 

de locatie Julianastraat (besluit verzonden d.d. 7 september 2017);

Hulst:
-  het plaatsen van een garage en schutting op de locatie Moerschansstraat 168 

(besluit verzonden d.d. 7 september 2017);

Kapellebrug:
-  het verbeteren van de natuurkwaliteit door maaiveldverlaging en aanleggen 

van nieuw ven op de locatie Kapelstraat ongenummerd (besluit verzonden d.d. 
5 september 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 
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 
een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een 
verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrech-
ter 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:

Clinge:
-  het plaatsen van een façadesteen rondom het huis op de locatie ’s-Graven-

straat 99 (besluit verzonden d.d. 5 september 2017);

Ossenisse:
-  het plaatsen van een gedeeltelijke erfafscheiding op de locatie Zeedorp 1 h 

(besluit verzonden d.d. 5 september 2017).

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, 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 het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een 
verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrech-
ter 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 ’s Graven-

straat 225 (melding geaccepteerd d.d. 7 september 2017);

Hulst:
-  het verwijderen van asbest op de locatie Kleine Bagijnestraat 30 (melding 

geaccepteerd d.d. 7 september 2017);
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S -  het verwijderen van asbesthoudend materiaal op de locatie Houtmarkt 2 (mel-

ding geaccepteerd d.d. 7 september 2017);

Sint Jansteen:
-  het afvoeren van asbesthoudende platen op de locatie Wilheminastraat 73 

(melding geaccepteerd d.d. 1 september 2017);

Vogelwaarde:
-  het slopen van de woning op de locatie Rapenburg 122 (melding geaccepteerd 

d.d. 7 september 2017).

ONTWERP BELEIDSNOTA BEELD VAN DE BINNENSTAD

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in de 
gemeentelijke inspraakverordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Alge-
mene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp van de beleidsnota Beeld van 
de Binnenstad ter inzage ligt. Deze beleidsnota bevat richtlijnen met betrekking 
tot gevels, reclame, terrassen en uitstallingen in de binnenstad van Hulst. De nota 
wordt vastgesteld als beleidsregel zoals bedoeld in artikel 4.81 van de Algemene 
wet bestuursrecht en als onderdeel van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit conform 
artikel 12 van de Woningwet.

Het ontwerp ligt van 14 september tot en met 25 oktober 2017 voor een ieder 
ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.
Het plan is tevens te raadplegen op www.gemeentehulst.nl in het menu onder 
‘de Gemeente’, ‘Nieuws’. 

Gedurende de periode van 14 september tot en met 25 oktober 2017 kan een 
ieder betreffende het ontwerp schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren 
brengen bij de gemeenteraad, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Een mondelinge ziens-
wijze kan kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. U wordt 
verzocht hiervoor op voorhand een afspraak te maken bij de afdeling Wonen & 
Werken, op tel. 0114-389253.

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND

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

Locatie : Hulsterweg 44 b in Kloosterzande
Voor  : het plaatsen van een bovenloopkraan
Datum indiening : 28 augustus 2017
Zaaknr. : M-ACT170473

Locatie : Industrieweg 2 te Hulst
Voor  : het uitbreiden en veranderen van de indeling van het bedrijf
Datum indiening : 27 juli 2017
Zaaknr. : M-ACT170445

De meldingen liggen tot en met 11 oktober 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.

VERKEERSMAATREGEL REFUGIUM TE HULST

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij het volgende 
verkeersbesluit hebben genomen:

Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Refugium 10, 
eerste parkeerplaats, te Hulst.

De genomen verkeersbesluiten worden gepubliceerd op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Met ingang van 14 september tot en met 25 oktober 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 14 
september tot en met 25 oktober 2017 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van 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, 13 september 2017

Burgemeester en wethouders van Hulst,
De Burgemeester, J.F. Mulder
De Secretaris, S. ter Wal
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ALCOHOL? LAAT JE ID ZIEN!
 
Sinds 1 januari 2014 is het verboden om alcohol te verkopen aan jonge-
ren onder de achttien jaar. Jongeren die alcohol willen kopen, hebben 
nog lang niet altijd een identiteitsbewijs bij de hand. Bovendien vragen 
verstrekkers er ook niet altijd naar. 
In het kader van de landelijke campagne “Nix zonder ID” wordt extra 
aandacht gevraagd voor het tonen van een identiteitsbewijs bij alcohol 
(ver)koop. Voor verkopers in supermarkten, slijterijen, horeca en sport-
kantines is het vaak moeilijk om de juiste leeftijd van de kopers in te 
schatten. Als jongeren tot 25 jaar spontaan hun identiteitsbewijs laten 
zien bij de aankoop van alcohol, zou dit enorm helpen. Doen zij dat niet, 
dan is het aan de verstrekkers van alcohol om consequent te vragen naar 
een identiteitsbewijs. 
Alcohol is vooral voor jongeren schadelijk voor de gezondheid. Daarnaast 
remt alcohol de ontwikkeling van jonge hersenen. Daarom hebben de 
Zeeuwse gemeenten alcoholpreventie opgenomen als speerpunt in hun 
gezondheidsbeleid. Ook vanuit het oogpunt van veiligheid willen de ge-
meenten het alcoholgebruik onder jongeren terugdringen. 
Meer tips en informatie over alcohol en opvoeding vindt u op 
www.laatzenietverzuipen.nl

AUTO’S NIET OP HET TROTTOIR OF IN PLANTSOEN 

Het komt nog al eens voor dat auto’s op het trottoir of zelfs in het ge-
meentelijk plantsoen worden geparkeerd. Dat levert vaak hinder op. Ook 
ontstaat er schade aan het trottoir en plantsoen. Om die redenen wordt 
begin september 2017 gestart met extra controles op deze overtredingen. 

Eigenaren van voertuigen die op het trottoir of in het plantsoen gepar-
keerd staan, krijgen een brief met het dringende verzoek hun voertuig 
daar te verwijderen. Wanneer hieraan geen gehoor wordt gegeven, 
wordt handhavend opgetreden. De controles worden uitgevoerd door de 
buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Hulst. 
Wanneer auto’s op het trottoir staan, kunnen mensen die gebruik ma-
ken van het trottoir, vaak slecht of niet passeren. Vooral met het oog op 
kwetsbare verkeersdeelnemers zoals bijvoorbeeld mensen met kinder-
wagens, kleine kinderen en mindervaliden, is dit onwenselijk.   
Daarbij komt dat trottoirs veelal niet voorzien op het gewicht van auto’s, 
waardoor schade ontstaat. Datzelfde geldt voor het parkeren in bermen 
en op gazons. Dit betekent vaak extra kosten en die komen ten laste 
van het jaarlijkse onderhoudsbudget. Dat geld kan daardoor niet worden 
besteed aan andere zaken. 
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ACTIVITEITEN GEMEENTE HULST

t/m 5 november ’17   Expositie “Uw museumstuk… in museum 
Hulst” – Streekmuseum Hulst

14 september ’17 Zangers van Toen – Antonius Kloosterzande
14 september ’17 Kaarten – Brasserie Oud Hulst
14 september ’17  Zangclub Chor-A-Muze en kaartjes maken – De 

Blaauwe Hoeve Hulst
14 september ’17 Kaarten – ’t Jagershuis Hengstdijk
14 september ’17  Samen in beweging – Curamus, locatie Zou-

testraat Hulst
15 september ’17  Herfstwandeling KBO – Vertrek Boerderij Drie 

Hoefijzers Heikant
15 september ’17  KBO tekenen/schilderen – De Warande Sint 

Jansteen 
15 september ’17 KBO bingo – Binnendéur Kloosterzande
15 september ’17  Gerard Hoffmans mode verkoop en Frituur ’t 

Lekker Plekske – De Blaauwe Hoeve Hulst
15 september ’17 Bingo – Antonius Kloosterzande
15 september ’17 Schilderen – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
15 september ’17 KBO wandelen en kaarten – Malpertuus Clinge
15+16 september ’17  Nazomerfestival Kloosterzande – Feesttent 

Cloosterstraat Kloosterzande
16 september ’17 Garagesale – Carmen Sint Jansteen
16 september ’17 Bosse Pielen Loop – Vogelwaarde
16 september ’17 Rommelmarkt – De Polderhoek Absdale
16 september ’17 Viswedstrijd – Binnenvest Hulst
16 september ’17 Kaarten – Hof ter Nesse Ossenisse
16 september ’17  Fietstocht RK afdeling Hulst – Rode Kruisge-

bouw, Tabakstraat Hulst
16+17 september ’17 Trappistenweekend – Gentsestraat Hulst
16 t/m 18 september ’17 Kermis – Lamswaarde
17 september ’17 Koffie drinken – De Serre Binnenstad Hulst
17 september ’17  Viswedstrijd HSV De Lustige Hengelaar – ’t 

Groot Eiland Hulst
17 september ’17  Uit op zondagmiddag – De Lieve Hulst
18 september ’17 KBO internetcafé – De Warande Sint Jansteen
18 september ’17 KBO fietsen en koersbal – Malpertuus Clinge
18 september ’17 Internetcafé – Antonius Kloosterzande
18 september ’171  Inloopmiddag – Curamus, locatie Zoutestraat 

Hulst
18 september ’17 Sjoelen – De Blaauwe Hoeve Hulst
18 september ’17  Themabijeenkomst Hulst in Dialoog – ‘t Kruis-

punt Hulst
18 september ’17  Bingo – De Serre Binnenstad Hulst
18 september ’17 K.V. Kinderatelier – Nobelhorst Hulst
18+19 september ’17 K.V. Kinderatelier – De Schakel Vogelwaarde
18 september ’17  K.V. tekenen/schilderen, aquarelleren en te-

kenen/pastelkrijt  – Den Dullaert Hulst 
18+19+20 september ’17  K.V. Keramiek/boetseren – De Wereldboom 

Hulst
18+20 september ’17 KBO biljartles – De Warande Sint Jansteen
19 september ’17  KBO jeu de boules/koersbal en sjoelen – De 

Warande Sint Jansteen
19 september ’17  K.V. kinderatelier en tekenen/schilderen – 

Den Dullaert Hulst
19 september ’17  Hoffmans mode verkoop, samen in beweging 

en optreden Notenwevers – Antonius Kloos-
terzande

19 september ’17 Schilderclub – De Blaauwe Hoeve Hulst
19 september ’17  Kaartjes maken en samen eten – De Serre Bin-

nenstad Hulst
19 september ’17 triathlon Reynaertcollege – Hulst
19 september ’17  K.V. Digitale fotografie – De Lieve Hulst
20 september ’17 Koersbal – Malpertuus Clinge
20 september ’17  KBO kaarten en fietsen – De Warande Sint Jan-

steen
20 september ’17  Koffiemiddag – Curamus, locatie Zoutestraat 

Hulst
20 september ’17  Internetcafé en kookgroep – De Blaauwe Hoe-

ve Hulst
20 september ’17 Inloopmiddag – De Serre Binnenstad Hulst
20 september ’17 KBO sjoelen – Malpertuus Clinge
20 september ’17  Bloemschikken en meer bewegen voor oude-

ren – Antonius Kloosterzande
20 september ’17  Jaarvergadering dorpsraad Clinge – Malper-

tuus Clinge
20 september ’17 K.V. Toneel – Nobelhorst Hulst
20 september ’17  K.V. Toneel en tekenen/schilderen – Den Dul-

laert Hulst
20 september ’17 Gymles voor senioren – Dorpshuis Terhole
20 september ’17  Gymles voor senioren – Dorpscentrum Vogel-

waarde

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

www.gemeentehulst.nl
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FO VOORTGANG BOUW SCHOOL SINT JANSTEEN 

Op woensdag 17 mei 2017 werd de officiële start van de bouw van 
de nieuwe brede school te Sint Jansteen gegeven. Die komt aan de 

Badhuisweg te Sint Jansteen. 
De voorbereidende werkzaamheden werden reeds in april 2017 gestart. 
De bouw van de brede school verloopt voorspoedig. De ruwbouw van 
de school is op korte termijn gereed. Medio oktober 2017 volgen onder 
andere de installaties, binnenwanden, deuren en kozijnen. 
In februari 2018 wordt de huidige gymzaal gesloopt. Op deze plek komt 
er een parking. Om overlast te minimaliseren, wordt het bouwverkeer 
rondom het centrum beperkt. De oplevering van de brede school staat 
gepland in mei 2018.

Volg gemeente Hulst 
ook op Twitter:

@gemeentehulst

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
U kunt bij de gemeente Hulst met én zonder afspraak naar de gemeen-
tewinkel komen. 

Openingstijden zonder afspraak:  Openingstijden met afspraak:
Maandag  9.00-12.30 uur 12.30-16.00 uur 
Dinsdag 9.00-12.30 uur 12.30-16.00 uur 
Woensdag 9.00-20.00 uur*  
Donderdag 9.00-12.30 uur 12.30-16.00 uur 
Vrijdag 9.00-12.30 uur 12.30-16.00 uur
Zaterdag 9.30-12.00 uur*
 
Het afhalen van paspoorten, identiteitsbewijzen en rijbewijzen kan 
tijdens alle openingstijden zonder afspraak. Een afspraak moet minimaal 
één dag op voorhand worden gemaakt.

* 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. Aangifte verhuizing van het 
buitenland (eerste inschrijving) en aangifte van geboorte, overlijden of 
huwelijk is op woensdagavond en zaterdag niet mogelijk.

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

TABOE OP ZELFMOORD HELPT NIET 
Elke dag verliezen we in Nederland 
vijf mensen aan zelfmoord. En jaar-
lijks hebben een half miljoen Neder-
landers gedachten over zelfmoord. 
Op praten over zelfmoord rust een 
groot taboe. Het is een pittig onder-
werp. Veel mensen vinden het niet 
gemakkelijk om over dit onderwerp 
te beginnen.

Door de juiste vraag te stellen, kunt  
u een gesprek beginnen. Omdat u 
met deze vraag serieus verschil kan 
maken, het verschil tussen leven en 
dood, noemen we dit ‘de vraag van 
je leven’. Het is het fijnst als u uw vraag op een open manier stelt, zonder 
boos te worden en zonder oordeel. Vraag bijvoorbeeld: ‘Denk je weleens, 
van mij hoeft het niet meer?’ óf ‘Denk je weleens, ik wil zo niet verder?’ 
Luister naar het verhaal en schakel een deskundige in zoals de huisarts of 
de behandelaar. Op www.113.nl leest u precies hoe u dit doet. 

Ook behoefte om met iemand te praten? Of maakt u zich zorgen over 
iemand in uw omgeving? Kijk op www.113.nl of bel 0900-0113 (24 uur 
per dag bereikbaar). 

IMPULS VOOR DULLAERTWIJK

De Dullaertwijk verdient een impuls. Dat vindt het gemeentebestuur van 
Hulst. De ambitie is om de voorzieningen in de wijk gereed te maken voor 
de toekomst. Samenwerking staat daarbij centraal.
Er wordt onderzoek gedaan naar een brede en integrale toekomst voor 
de in de wijk aanwezige voorzieningen en accommodaties. Die bevinden 
voornamelijk rondom de sportvelden. Ondertussen zijn de uitgangspun-
ten van het project geformuleerd. Ook zijn al met een aanzienlijk aantal 
partners gesprekken gevoerd. Daarbij werden de uitgangspunten ge-
toetst en is er meer zicht gekomen op de ambities, uitdagingen en het 
toekomstperspectief. Tenslotte is ook in beeld gebracht welke voorzienin-
gen zeker in stand moeten blijven en zijn daar verschillende scenario’s 
bij gemaakt. 

Gezamenlijke werkbijeenkomst
Op dinsdag 19 september 2017 vindt een bijeenkomst plaats, waarvoor 
alle maatschappelijke partners uit het gebied uitgenodigd. De bewoners 
worden door de wijkraad vertegenwoordigd. De bijeenkomst vindt plaats 
in het Reynaertcollege, gelegen aan de Gildenstraat te Hulst en begint om 
19.00 uur. Deze bijeenkomst is de eerste van een tweetal bijeenkomsten. 
Het is de bedoeling om tijdens deze bijeenkomsten verbindingen te leg-
gen tussen de verschillende organisaties, zodat er win-win situaties ont-
staan. Samen kunnen de bestaande ideeën verder worden uitgediept en 
kunnen concrete kansen worden bekeken.  Tijdens de bijeenkomst op 
19 september 2017 staat met name het beter leren kennen van elkaars 
organisatie en het verkennen van de raakvlakken centraal. Een volgende 
bijeenkomst richt zich dan op de vormgeving van de samenwerkingen.

HULST OVERBRUGT AFSTAND TOT ARBEIDSMARKT 

Om te zorgen dat voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt er-
varen een arbeidsplaats wordt gevonden, worden in Hulst bruggen ge-
bouwd. Doelgericht worden door de gemeente bedrijven bezocht en de 
mogelijkheden en onmogelijkheden besproken.
Het project is in januari 2017 gestart. Ondertussen zijn een kleine 90 be-
drijven/organisaties in de gemeente Hulst en daar buiten bezocht. Na-
der kennismaken en het bespreken van de mogelijkheden voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt staan daarbij centraal. De methode 
lijkt te werken, want het aantal kandidaten dat kan worden uitgeplaatst 
groeit gestaag. Er zit duidelijk beweging in. De ambitie is om deze bewe-
ging verder te stimuleren. Gefocust wordt op kansen voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook op kansen voor statushou-
ders, voor kandidaten uit het doelgroepregister en voor mensen waarvoor 
beschut werk passend is. In het doelgroepregister staan onder andere 
mensen die vallen onder de Participatieweg en mensen met een Wajong, 
WSW-indicatie, WIW-baan, ID-baan, etc.  
In het kader van dit project wordt ondertussen ook samengewerkt met 
diverse uitzendbureaus, personeelsdiensten, het Werkservicepunt en het 
UWV. Wat betreft de statushouders zijn ook de wijk- en dorpsraden be-
trokken. 
Voor nadere informatie kunnen werkgevers terecht bij de werkgevers-
adviseur van de gemeente Hulst, bereikbaar via tel. 14 0114.  Inwoners 
met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen contact opnemen met de 
afdeling Samenleving, via tel. 14 0114. 


