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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 plaatsen van een overkapping op de locatie Ferdinand Bolstraat 41 

(aanvraag ontvangen d.d. 4 juni 2017);

Graauw:
-  het plaatsen van een dakkapel en een schuifraam in de voorgevel op de loca-

tie Duivenhoeksestraat 9 (aanvraag ontvangen d.d. 29 mei 2017);

Hulst:
-  het vervangen van de riolering en het herinrichten van de openbare ruimte op 

de locatie Princebolwerk ongenummerd, kadastraal bekend sectie A, nummer 
2626 en 2749 (aanvraag ontvangen d.d. 29 mei 2017);

Kloosterzande:
-  het plaatsen van een bovenloopkraan op de locatie Hulsterweg 44a (aanvraag 

ontvangen d.d. 7 juni 2017);

Lamswaarde:
-  het plaatsen van ‘driving range netten’ op de locatie Jacobus de Waalstraat 41 

(aanvraag ontvangen d.d. 1 juni 2017);

Sint Jansteen:
-  het plaatsen van een garage op de locatie Tempelier 2 (aanvraag ontvangen 

d.d. 5 juni 2017);
-  het bouwen van een vervangende bedrijfswoning op de locatie Clingedijk 2 

(aanvraag ontvangen d.d. 7 juni 2017);
-  het aanleggen van een uitrit op de locatie Tragel 4d (aanvraag ontvangen d.d. 

8 juni 2017);
-  het bouwen van een woning op de locatie Carmen 13 (aanvraag ontvangen 

d.d. 29 mei 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:

Hulst:
-  het realiseren van een nieuwbouwwoning op de locatie Steensedijk 75 (besluit 

verzonden d.d. 2 juni 2017);
-  het bouwen van een loods op de locatie Meridiaan 11 (besluit verzonden d.d. 

9 juni 2017);

Kloosterzande:
-  het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit op de locatie 

Jacob van Heemskerckstraat 9 (besluit verzonden d.d. 9 juni 2017);

Kuitaart:
-  het gebruiken van het pand voor meubelmakerij op de locatie Cathelijneweg 

5b (besluit verzonden d.d. 9 juni 2017);

Nieuw Namen:
-  het bouwen van een woning op de locatie Kauterstraat 5 (besluit verzonden 

d.d. 7 juni 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.

NUMMERAANDUIDINGSBESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat het volgende num-
meraanduidingsbesluit is genomen.

Toekenning
Hulst:
- Gentsestraat 38a t/m 38d is toegekend (datum besluit 6 juni 2017).

Wijziging
Graauw
- Paalseweg 4 te Graauw wordt gewijzigd in Emmaweg 6 te Graauw; 
- Paalseweg 6 te Graauw wordt gewijzigd in Emmaweg 8 te Graauw;
- Havenstraat 6 te Graauw wordt gewijzigd in Emmaweg 12 te Graauw; 
- Havenstraat 14 te Graauw wordt gewijzigd in Emmaweg 14 te Graauw; 
- Havenstraat 16 te Graauw wordt gewijzigd in Emmaweg 16 te Graauw;
- Havenstraat 18 te Graauw wordt gewijzigd in Emmaweg 18 te Graauw; 
-  Havenstraat 20 te Graauw wordt gewijzigd in Emmaweg 20 te Graauw.  

(datum besluit d.d. 9 juni 2017).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken tegen het genomen besluit een bezwaarschrift indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift 
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S moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar 

rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit 
niet. Om de werking van een besluit 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 saneren van asbest op de loods en schuur op de locatie Heidestraat 

ongenummerd, kadastraal bekend sectie N en S, nummer 951 en 1652 (achter 
Julianastraat 82) (melding geaccepteerd d.d. 6 juni 2017);

-  het verwijderen van asbesthoudende dakplaten op de locatie Polenlaan 4 
(melding geaccepteerd d.d. 9 juni 2017);

Hulst:
-  het verwijderen van asbesthoudende golfplaten op de locatie Plaatstraat 3 

(melding geaccepteerd d.d. 6 juni 2017);
-  het saneren van de aanwezige asbest en vernieuwing van het dak op de locatie 

Hulster Nieuwlanddijk 3 (melding geaccepteerd d.d. 6 juni 2017);
-  het verwijderen van asbesthoudende dakplaten op de locatie Havikdijk 5 (mel-

ding geaccepteerd d.d. 9 juni 2017);

Lamswaarde:
-  het verwijderen van asbesthoudende golfplaten op de locatie Roverbergsestraat 

12 (melding geaccepteerd d.d. 9 juni 2017);

Sint Jansteen:
-  het verwijderen van een schutting met asbesthoudende materialen op de 

locatie Hoofdstraat 14 (melding geaccepteerd d.d. 9 juni 2017);
-  het verwijderen van asbesthoudende dakplaten op de locatie Jos Everaardstraat 

35 (melding geaccepteerd d.d. 9 juni 2017).

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HULST
Burgemeester en wethouders van Hulst maken overeenkomstig het bepaalde 
in de Algemene wet bestuursrecht, bekend, dat de gemeenteraad in zijn 
vergadering van 8 juni 2017 de Algemene Plaatselijke Verordening 2017 heeft 
vastgesteld.     
De verordening treedt in werking op 22 juni 2017.  

De nieuwe regeling ligt ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote 
Markt 24 te Hulst.

KENNISGEVING INCIDENTELE FESTIVITEITEN
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat op grond van artikel 
4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009  een kennisgeving is 
ontvangen voor het houden van incidentele festiviteiten waarbij de afdeling 2.8 
(geluidhinder) van het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn voor:
HV Novitas, Willem Alexanderstraat 6 te Hulst op zaterdag 24 juni 2017.

RAADSBESLUITEN
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 Alge-
mene wet bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht en/of het bepaalde in artikel 9.1 van de Erfgoedwet, bekend, dat 
de navolgende besluiten op 8 juni 2017 door de raad van de gemeente 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 “Gemeenteblad” 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.

Nr. 17/0004:  Besluit tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning Hulst 2017; tevens besluit tot intrekking van de Algemene 
Plaatselijke Verordening Hulst 2009; Inwerkingtreding en 
intrekking: telkens met ingang van de achtste dag na die van 
bekendmaking, derhalve met ingang van 22 juni 2017; Over-
gangsrecht: zoals in artikel 6:5 van de verordening is vermeld; 

Nr. RA/17.0044:  Besluit tot vaststelling van het “Hulst Archeologie- en aardkun-
debeleid”; tevens besluit tot intrekking van het archeologie-
beleid dat voor het grondgebied van Hulst werd vastgesteld 
bij raadsbesluit Rb2011/86 d.d. 22 december 2011d.w.z. de 
intrekking van de toen vastgestelde beleidsnota gemeentelijke 
archeologische monumentenzorg (deel A) en de intrekking van 
de toen vastgestelde toelichting met bijbehorende archeologi-
sche beleidskaarten (deel B); Inwerkingtreding en intrekking: 
telkens met ingang van de achtste dag na die van bekendma-
king, derhalve met ingang van 22 juni 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, 14 juni 2017

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

IN
FO GEMEENTEWINKEL OP ZATERDAG GESLOTEN 

IN VAKANTIEPERIODE

In verband met het zomerreces is de gemeentewinkel te Hulst in de 
maanden juli en augustus 2017 op zaterdag gesloten. 

Op weekdagen gelden in die periode gewoon de reguliere openingstij-
den. Deze zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 
uur. Op woensdag is de gemeentewinkel open van 9.00 uur tot 20.00 
uur.  De gemeentewinkel is dan vanaf 16.00 uur open voor een beperkt 
aanbod van producten (paspoort, rijbewijzen, uittreksels GBA, parkeer-
vergunningen etc.). 

Op weekdagen kan men na de middag terecht op afspraak. Een afspraak 
kan worden gemaakt via telefoon of via de website van de gemeente 
Hulst; dit minimaal één dag op voorhand. 
De gemeente Hulst is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 
16.00 uur op telefoonnummer 14 0114.

WIE VERDIENT ER EEN LINTJE?

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor vele doelen. Vaak zonder 
eigen belang, in alle bescheidenheid. Deze mensen komen in aanmer-
king voor een Koninklijke Onderscheiding. 
Maar dat gaat niet van zelf! Ze moeten daarvoor wel eerst worden voor-
gedragen. Iedere burger kan een voorstel doen om iemand een lintje te 
geven. 

Om iemand voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking te laten 
komen, kan contact worden opgenomen met de gemeente Hulst, via tel. 
14 0114. U wordt dan voorzien van nadere informatie over de procedure 
en over welke informatie moet worden verzameld. 
Wanneer het de bedoeling is dat de onderscheiding tijdens de zogenoem-
de Lintjesregen voor Koningsdag wordt uitgereikt, moet een voorstel vóór 
1 augustus in het voorafgaande jaar bij de burgemeester ingediend zijn. 
Gaat het om een uitreiking tijdens een gelegenheid, dan moet het voor-
stel tenminste zes maanden voorafgaande aan die gelegenheid naar de 
burgemeester zijn gestuurd.

DE AA IN HULST
Sinds een drietal jaar is er in de gemeente Hulst een AA-groep actief. 
AA staat voor Anonieme Alcoholisten. Iedereen die graag wil stoppen 
met drinken, kan lid worden van de AA. Er zijn geen kosten verbonden 
aan deelname aan de AA Hulst. De bijeenkomsten vinden elke vrijdag 
van 20.00 tot 22.0 uur plaats. Nadere informatie kunt u verkrijgen via 
aagroephulst@gmail.com 
Alcoholisme wordt beschouwt als een ziekte. Een alcoholist drinkt omdat 
hij of zij niet anders kan. Om niet meer te hoeven drinken, moet er dus 
iets veranderen. In AA helpen de leden elkaar hiermee door ervaringen 
te delen met elkaar. Dit wordt voornamelijk gedaan in groepsbijeenkom-
sten. Het hoofddoel is nuchter te blijven en andere alcoholisten te helpen 
nuchterheid te bereiken.
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ACTIVITEITEN GEMEENTE HULST

t/m 9 juli ’17  Tentoonstelling 500 jaar reformatie in Hulst e.o. – 
Streekmuseum Hulst

15 juni ’17  Optreden Bart van Haaren – Tuinhuis De Blaauwe 
Hoeve Hulst

15 juni ’17 Sjoelen – De Serre Binnenstad Hulst
15 juni ’17 Zangclub – De Blaauwe Hoeve Hulst
15 juni ’17 Zomeravondbridge – Den Dullaert Hulst
15 juni ’17  Kaarten, bingo en volksdansen KBO – ’t Heike Heikant
15 juni ’17 Dansen – Malpertuus Clinge
16 juni ’17 KBO bingo – Binnendéur Kloosterzande
16 juni ’17  KBO tekenen/schilderen – De Warande Sint Jansteen
16 juni ’17 Tablet café KBO – ’t Heike Heikant
16 juni ’17 KBO kaarten en wandelen – Malpertuus Clinge
16 juni ’17 KBO seniorendiner – De Lieve Hulst
16 juni ’17 Summer Shopping Night – Binnenstad Hulst
16+19+21 juni ’17 Biljarten KBO – ’t Heike Heikant
17 juni ’17 Garagesale – Kapt. R Fassaertstraat Lamswaarde
17 juni ’17 Kaarten – Hof ter Nesse Ossenisse
17 juni ’17 Wielerwedstrijd – Graauw 
17 juni ’17 Viswedstrijd – Zestigvoetkreek Clinge
17 t/m 19 juni ’17 Kermis – Graauw
17 t/m 19 juni ’17 Kermis – Lamswaarde
17+18 juni ’17  Open keramiektuin – Oude Galgenstraat Sint Jansteen
18 juni ’17 Koffie drinken – De Serre Binnenstad Hulst
18 juni ’17 Salsa- en drummiddag – Bierkaaistraat Hulst
18 juni ’17  Kermis Lamswaarde – Jacobus de Waalstraat Lams-

waarde
18 juni ’17  Highland Games Hulst – Terrein paardensportvereni-

ging Clinge
18 juni ’17 Sterrefeesten – Sterreterrein Clinge
19 juni ’17 Line dance KBO – ’t Heike Heikant
19 juni ’17 KBO internetcafé – De Warande Sint Jansteen
19 juni ’17 Bingo – De Serre Binnenstad Hulst
19 juni ’17 KBO fietsen en koersbal – Malpertuus Clinge
19 juni ’17 Sjoelen – De Blaauwe Hoeve Hulst
20 juni ’17  KBO jeu de boules/koersbal en sjoelen – De Warande 

Sint Jansteen
20 juni ’17 Schilderclub – De Blaauwe Hoeve Hulst
20 juni ’17  Samen eten en kaartjes maken – De Serre Binnenstad 

Hulst
21 juni ’17 Koersbal – Malpertuus Clinge
21 juni ’17  Kaartjes maken en schieting KBO – ’t Heike Heikant
21 juni ’17  KBO fietsen en kaarten – De Warande Sint Jansteen
21 juni ’17 KBO sjoelen – Malpertuus Clinge
21 juni ’17 Internetcafé – De Blaauwe Hoeve Hulst
21 juni ’17 Inloopmiddag – De Serre Binnenstad Hulst
21 juni ’17  Gymles voor senioren – Dorpscentrum Vogelwaarde
21 juni ’17 Gymles voor senioren – Dorpshuis Terhole

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

IN
FO NIEUWS VAN DE GEMEENTERAAD

Op donderdag 8 juni 2017 vergaderde de gemeenteraad van Hulst. 
Naast de vaste agendapunten werden de volgende besluiten ge-

nomen:
De raad heeft ingestemd met het opheffen van de Gemeenschappe-
lijke Regeling Platform Wonen Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast heeft ze 
het herzien Archeologie- en Aardkundebeleid én het bestemmingsplan 
Archeologische en Aardkundige Waarden vastgesteld. Het bestemmings-
plan Wilhelminastraat 53a te Sint-Jansteen werd gewijzigd vastgesteld. 

De raad stelde middelen beschikbaar voor de sloop van het ’s-Gravenhof-
gebouw - in het plan De Nieuwe Bierkaai - en stemde in met de verkoop 
van de grond na de sloop.  

Verder werd de toekenning van het Ereburgerschap aan Mathieu van Bel-
len bekrachtigd en werd de  Algemene Plaatselijke Verordening 2017 
vastgesteld. Tenslotte werd een motie aangenomen met betrekking tot 
de medewerk(st)ers van Zorgsaam inzake huishoudelijke zorg.

De eerstvolgende raadsvergadering staat gepland op 13 juli 2017. 

Informatie over de gemeenteraad kunt u terugvinden op www.gemeen-
tehulst.nl onder raadsinformatie. Daar kunt u ook de raadsvergadering 
nog eens naluisteren. 

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
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 

WELKOM AAN NIEUWE INWONERS

Op zaterdag 8 juli 2017 verwelkomt het gemeentebestuur van Hulst we-
derom haar nieuwe inwoners. Hiermee wil de gemeente enerzijds de 
gelegenheid scheppen onderling kennis te maken en anderzijds wordt 
informatie verstrekt over de gemeentelijke organisatie en zeker ook over 
Hulst als woongemeente. 

De bijeenkomst begint op 8 juli 2017 om 14.00 uur in de hal van het stad-
huis te Hulst. Na een kopje koffie of thee introduceert het college van bur-
gemeester en wethouders zichzelf aan de nieuwe inwoners. Daarna gaat 
het om 15.00 uur met een bus door de gemeente. Tijdens deze rondrit 
toont een VVV-gids de mooie en opmerkelijke plekjes van de gemeente. 
De middag wordt omstreeks 17.00 uur afgesloten in het stadhuis, waar 
onder het genot van een drankje en hapje kan worden nagepraat.

Iedereen die zich in de periode van 18 mei 2015 tot 31 mei 2017 hebben 
ingeschreven als nieuwe inwoner van de gemeente Hulst hebben onder-
tussen een uitnodiging ontvangen. In totaal gingen 623 uitnodigingen de 
deur uit. Al bij al gaat het om zo’n 846 personen. Aanmelden kan tot 29 
juni 2017.

Mocht men zich in de genoemde periode in de gemeente Hulst hebben 
gevestigd en geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kan men contact 
opnemen met de gemeente Hulst op tel. 14 0114.

WEGWERKEN DWARSSTRAAT TE GRAAUW

Waterschap Scheldestromen gaat dit voorjaar werkzaamheden uitvoeren 
aan de Dwarsstraat te Graauw. De werkzaamheden worden in de periode 
van maandag 19 juni tot en met vrijdag 23 juni uitgevoerd.
Tijdens de werkzaamheden wordt de Dwarsstraat te Graauw afgesloten 
voor alle verkeer. Omleidingsroute wordt ingesteld voor verkeer.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Waterschap Schelde-
stromen, op tel. 06-51155079 of via hans.dieleman@scheldestromen.nl 

WEGWERKEN ZOUTLANDSTRAAT 
TE KLOOSTERZANDE

Waterschap Scheldestromen gaat dit voorjaar werkzaamheden uitvoeren 
aan de Zoutlandstraat te Kloosterzande. De werkzaamheden worden in 
de periode van dinsdag 20 juni tot en met donderdag 29 juni 2017 uit-
gevoerd.
Tijdens de werkzaamheden wordt de Zoutlandstraat te Kloosterzande af-
gesloten voor alle verkeer. Omleidingsroute wordt ingesteld voor verkeer.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Waterschap Schelde-
stromen, op tel. 06-51155079 of via hans.dieleman@scheldestromen.nl 

NIEUWE SPORTAMBASSADEUR VANAF 2018

Vanaf 1 januari 2018 
heeft de gemeente Hulst 
een nieuwe sportambas-
sadeur in de persoon van 
judoka Rob Kroonen. 

Op donderdag 5 febru-
ari 2015 werd hard-
loopster Ingrid IJsebaert 
uit Hulst geïnstalleerd als 
Sportambassadeur van de 
gemeente Hulst. Zij ver-
vult die functie sindsdien 
met verve. Met ingang 
van 1 januari 2018 draagt 
zij – na drie jaar - het 
stokje over aan Rob Kroo-
nen. Hij zal zich – net als 
zijn voorgangster – gaan 
inzetten voor de promotie 
van sport in de gemeente 
Hulst.
Rob Kroonen (1968) is woonachtig in Hulst en in het dagelijkse leven 
werkzaam bij de politie. Hij heeft als judoka een ruim palmares. Dit jaar 
won hij de Nederlandse titel bij de politie en behaalde hij een derde 
plaats op het open Frans kampioenschap in Lille. In augustus 2017 doet 
Rob Kroonen mee aan de World Police en Fire Games (WPFG) in Los An-
geles. 
Eerder – in 2015 – werd hij tweede bij het WK voor veteranen in Amster-
dam. In 2013 was hij in zijn categorie derde op de WPFG in Belfast. Het 
jaar ervoor behaalde hij een derde plaats op het WK politie in Kazan bij 
de senioren.
Rob Kroonen gaat de functie van sportambassadeur vervullen voor een 
periode van drie jaar, tot en met 2020.

GEEN VOCHTIGE DOEKJES IN HET TOILET! 

De laatste tijd komen er steeds vaker storingen voor in diverse rioolge-
malen in de gemeente Hulst. Dit wordt onder andere veroorzaakt door 
vochtige doekjes. Wegwerpdoekjes en vochtige doekjes worden veelvul-
dig in het toilet gegooid. Dat zorgt voor problemen in het gemeentelijke 
rioolsysteem. 
Helaas staat op verpakkingen van wegwerpdoekjes, reinigingsdoekjes of 
vochtig toiletpapier lang niet altijd dat deze doekjes - na gebruik - in 
de vuilnisbak moeten worden gegooid. Op veel verpakkingsmaterialen 
staat vaak ten onrechte dat de doekjes door het toilet kunnen worden 
gespoeld. De doekjes horen echter bij het huishoudelijk afval en niet in 
het riool!
Dringend verzoek aan alle inwoners: Spoel geen vochtige doekjes en der-
gelijke door het toilet. Daarmee draagt u bij aan het goed functioneren 
van de riolering in uw wijk én zorgt u dat er geen onnodige kosten moe-
ten worden gemaakt. 
Vochtige doekjes horen niet thuis in de riolering!
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Realisa-
tie & Beheer van de gemeente Hulst, via tel. 14 0114.


