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

Heikant:
-  het bouwen van een woning op de locatie Julianastraat 119 (aanvraag 

ontvangen d.d. 1 maart 2017);
Hengstdijk:
-  het aanpassen en uitbreiden van de woning op de locatie Margaretsedijk 39 

(aanvraag ontvangen d.d. 27 februari 2017);
Hulst:
-  het plaatsen van 2 nieuwe deurkozijnen op de locatie Absdaalseweg 2 (aan-

vraag ontvangen d.d. 27 februari 2017);
-  het plaatsen van een schutting op de locatie Chopinstraat 1 (aanvraag ontvan-

gen d.d. 12 februari 2017);
Kloosterzande:
-  het aanbrengen van verharding op het voetpad op de locatie Kruisdorpstraat 

ongenummerd, kadastraal bekend sectie L, nummers 1124, 353 en 354 (aan-
vraag ontvangen d.d. 27 februari 2017);

Lamswaarde:
-  het plaatsen van een houten chalet op de locatie Achterstraat 25 (aanvraag 

ontvangen d.d. 13 februari 2017);
Ossenisse:
-  het aanpassen van een brouwerij op de locatie Kipstraat 2 (aanvraag ontvan-

gen d.d. 26 februari 2017);
Sint Jansteen:
-  het aanleggen van een nieuwe toegangsdam ten behoeve van een landbouw-

perceel op de locatie Roskamstraat ongenummerd, kadastraal bekend sectie S, 
nummer 293 (aanvraag ontvangen d.d. 16 februari 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 OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIERE PROCEDURE)
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevings-
vergunning hebben verleend voor het bouwen van een woning op de locatie 
Begoniastraat 44 te Graauw (besluit verzonden d.d. 2 maart 2017).

U kunt de verleende vergunningen inzien tot en met 13 april 2017. U dient 
hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 
13 april 2017 tegen een verleende vergunning 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 
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.

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

Samenhangend met een omgevingsvergunning
Hulst:
-  Oude Polderstraat 24a t/m 24h is toegekend (datum inwerkingtreding loopt 

parallel aan het besluit van de omgevingsvergunning).

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 
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.

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:

Graauw:
-  het kappen en herplanten van een populier op de locatie Oude Graauwsedijk 

ongenummerd, kadastraal bekend sectie O, nummer 184 (besluit verzonden 
d.d. 28 februari 2017). Reden: vergunningsvrije activiteit;

Hulst:
-  het plaatsen van 2 nieuwe deurkozijnen op de locatie Absdaalseweg 2 (besluit 

verzonden d.d. 2 maart 2017). Reden: vergunningsvrije activiteit.

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:
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Clinge:
-  het verwijderen en vervangen van asbesthoudende golfplaten op de locatie 

Rembrandtstraat 25 (melding geaccepteerd d.d. 2 maart 2017);
Hengstdijk:
-  het verwijderen van asbest op het dak van het schuurtje op de locatie Vogelweg 

4 (melding geaccepteerd d.d. 2 maart 2017);
Hulst:
-  het slopen van de garages en schuur op de locatie Steensedijk 75 (melding 

geaccepteerd d.d. 2 maart 2017);
Kloosterzande:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakplaten op de locatie Irenestraat 20 

(melding geaccepteerd d.d. 2 maart 2017);
Sint Jansteen:
-  het verwijderen van asbesthoudende golfplaten op de locatie Hemelstraat 24 

(melding geaccepteerd d.d. 2 maart 2017).

BESTEMMINGSPLAN HOEVEDREEF TE CLINGE
Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 
3.8, lid 3 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 
23 februari 2017 het bestemmingsplan Hoevedreef te Clinge ongewijzigd heeft 
vastgesteld.

Het ongewijzigd vastgestelde plan ligt van 9 maart tot en met 19 april 2017 voor 
een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te 
Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijke-
plannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpclingetragel-001V. Het be-
stemmingsplan betreft een uitbreiding van de Sterre met maximaal 72 eenheden 
en bijbehorende kantoorvoorzieningen.

Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar 
heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dat hij, overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
en afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht geen zienswijzen bij de gemeen-
teraad naar voren heeft gebracht kan beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag binnen 
de termijn van 10 maart tot en met 20 april 2017. Tevens kan een verzoek om 
voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.

BESTEMMINGSPLAN PARAPLUHERZIENING HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN EN 
SEIZOENSARBEIDERS EN BIJBEHORENDE BELEIDSREGELS
Verhouding bestemmingsplan en beleidsregel
In het bestemmingsplan wordt bepaald dat burgemeester en wethouders van 
Hulst voor bepaalde situaties van huisvesting van arbeidsmigranten en seizoens-
arbeiders een afwijkingsbevoegdheid kan toepassen. Bij de afweging van de 
vraag of in een concreet geval afwijking mogelijk is, maken  burgemeester en 
wethouders gebruik van een beleidsregel. Deze beleidsregel is gericht op het 
bieden van huisvestingsmogelijkheden waarbij wordt voldaan aan de ‘menselijke 
maat’ voor de arbeidsmigranten en seizoensarbeiders zelf en voor de omgeving.

Bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 
3.8, lid 3 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 23 
februari 2017 het bestemmingsplan Parapluherziening Huisvesting Arbeidsmigran-
ten en seizoensarbeiders ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het ongewijzigd vastgestelde plan ligt van 9 maart tot en met 19 april 2017 
voor een ieder ter inzage 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.ppArbeidsmigranten-001V. Het bestem-
mingsplan past alle bestemmingsplannen die gelden binnen het grondgebied 
van de gemeente Hulst aan, zodanig dat de huisvesting van arbeidsmigranten en 
seizoensarbeiders alleen via een afwijkingsbevoegdheid mogelijk is.

Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar 
heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dat hij, overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
en afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht geen zienswijzen bij de gemeen-
teraad naar voren heeft gebracht kan beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag binnen 
de termijn van 10 maart tot en met 20 april 2017. Tevens kan een verzoek om 
voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.

Beleidsregel
Burgemeester en wethouders van Hulst maken overeenkomstig het bepaalde 
in de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij de beleidsregel  ‘Huisvesting 
Arbeidsmigranten en seizoensarbeiders’ op 17 januari 2017 heeft vastgesteld. In 
de beleidsregel zijn de voorwaarden opgenomen waaronder medewerking kan 
worden verleend aan de huisvestiging van arbeidsmigranten en seizoensarbei-
ders. De beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de datum van haar 
bekendmaking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling 
Wonen & Werken, op tel. 14 0114.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN PARAPLUHERZIENING ARCHEOLOGIE
De archeologische waarden in onze gemeente verschillen van gebied tot 
gebied. In de binnenstad van Hulst is bijvoorbeeld de verwachtingswaarde om 
archeologische resten te vinden een stuk hoger, dan in een relatief jonge polder. 
In het bestemmingsplan worden de mogelijke archeologische resten beschermd. 
De gemeente Hulst heeft veel verschillende bestemmingsplannen, waarin niet 
eenduidig met archeologie wordt omgegaan. De parapluherziening archeologie 

zorgt voor eenduidige regels in de hele gemeente Hulst.

Ontwerpbestemmingsplan
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 ontwerpbestemmingsplan 
Parapluherziening Archeologie van 9 maart tot en met 19 april 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.ruimte-
lijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.ppArcheologie-001O. 
Het bestemmingsplan past alle bestemmingsplannen die gelden binnen het 
grondgebied van de gemeente Hulst aan, zodanig dat de planregels met betrek-
king tot archeologie overal gelijk zijn. Door nader onderzoek, dat de afgelopen 
periode heeft plaats gevonden, kan in grote delen van de gemeente ten 
opzichte van de thans geldende regels er een verruiming van de voorschriften 
plaats vinden.

Een ieder kan in de periode van 9 maart tot en met 19 april 2017 schriftelijk 
zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 49, 4560 AA 
Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling 
Wonen & Werken, hiervoor dient u een afspraak te maken. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND
Verleende uitgebreide omgevingsvergunning eerste fase C.F.A. Kouwenberg
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij aan C.F.A. 
Kouwenberg, gelegen te Molenweg 1 te Walsoorden een omgevingsvergunning 
hebben verleend voor het volledig omschakelen naar een melkrundveehoude-
rij. In de vergunning zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het 
ontwerp. 

De vergunning ligt ter inzage vanaf 9 maart tot en met 20 april 2017 bij de 
publieksbalie van de gemeente Terneuzen, gelegen aan het Stadhuisplein 1 te 
Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en in de 
gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpvergun-
ning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerpvergunning 
(belanghebbenden die zienswijzen hebben over wijzigingen die zijn aangebracht 
ten opzichte van de ontwerpvergunning) en belanghebbenden aan wie redelij-
kerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over 
de ontwerpvergunning kunnen tot en met 20 april 2017 tegen de vergunning 
beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West 
Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De 
vergunningen treden op 20 april 2017 in werking, tenzij een verzoek tot het 
treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter 
van de afdeling bestuursrecht¬ van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie 
Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot J. Schelfhout-Boone, tel 06-
51204632 van RUD Zeeland. Het besluit  staat geregistreerd onder nummer 
W-AOV160155.

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

Locatie : Wolfstraat te Hulst, kadastraal bekend sectie N, nr. 1052
Voor  :  de bouw van een opslagloods voor machines behorende bij 

een grondverzetbedrijf
Datum indiening : 18 januari 2017
Zaaknr. : M-ACT170034

De meldingen liggen tot en met 5 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.

VRIJSTELLING EXPLOITATIEVERGUNNING
De burgemeester van Hulst maakt gelet op het bepaalde in artikel 3:40 van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend, dat hij d.d. 21 februari 2017 heeft beslo-
ten een aantal categorieën horeca-inrichtingen voortaan vrij te stellen van de 
verplichting tot het bezitten van een exploitatievergunning op grond van artikel 
2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het besluit treedt in werking op 
9 maart 2017.   

Besluit ligt ingevolge artikel 3:42 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht voor 
een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te 
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, 8 maart 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.

LET OP: In verband met uitwerking van de uitslag van de Tweede Kamer-
verkiezingen is op donderdag 16 maart de gemeentewinkel vanaf 12.30 
uur enkel op afspraak geopend. In de voormiddag is de gemeentewinkel 
gesloten.

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 

GEMEENTEWINKEL GESLOTEN

In verband met uitwerking van de uitslag van de Tweede Kamer-
verkiezingen is op donderdag 16 maart de gemeentewinkel vanaf 

12.30 uur enkel op afspraak geopend.

In de voormiddag is de gemeentewinkel gesloten.

INZAMELING OUD PAPIER

In maart 2017 wordt het oud papier & karton in de gemeente Hulst opge-
haald op de volgende dagen:

Maandag 13 maart: Kloosterzande en Walsoorden
Dinsdag 14 maart: Tivoli, Dullaert en Vogelbuurt
Woensdag 15 maart:  Groote Kreek, Nieuw Hulst, Liniestraat en Moer-

schansstraat
Donderdag 16 maart:  Binnenstad Hulst, Absdaalseweg, Steensedijk, 

Componistenwijk, Van der Maelstedeweg, Zoete-
vaart, Wittebrug en Absdale  

Vrijdag 17 maart:  Nieuw Namen, Zandberg, Graauw, Paal, Hengst-
dijk en Kuitaart

Maandag 20 maart:  Buitengebied met uitzondering van het buitenge-
bied ten noorden van de N290 en ten westen van 
de N689

Dinsdag 21 maart:  Vogelwaarde, Ossenisse, Buitengebied ten noor-
den van N290 en ten westen van N689

Woensdag 22 maart: Clinge en Kapellebrug
Donderdag 23 maart: Sint Jansteen
Vrijdag 24 maart:  Heikant, Terhole, Lamswaarde, Zoutestraat, Koe-

koeksbloem, Zeildijk, Zandstraat, Blaauwe Hofke

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

VERKEERSHINDER ABSDALE 
 
Sinds maandag 6 maart 2017 is er verkeerhinder nabij Absdale. Op en om 
de N258 wordt gewerkt in opdracht van Delta aan de leidingen en kabels. 
In verband met deze werken is het nodig de doorgaande weg deels af 
te sluiten ter hoogte van de Plattendijk. Het verkeer wordt geregeld met 
verkeerslichten. Dit duurt tot begin april 2017.  De verkeerslichten zijn 
alleen in werking tijdens werkuren. In de avonden en weekenden zijn de 
verkeerlichten niet in werking en kan men gewoon passeren. 

In de periode tot begin april 2017 wordt er ook gewerkt aan de Tolweg te 
Absdale. Ook daar worden tijdelijk verkeerslichten geplaatst. 
Tijdens de werkzaamheden kan er in Absdale geen gebruik worden ge-
maakt van de aansluitingen op de N258.
 
De werken aan de leidingen en kabels hebben te maken met de rotonde. 
Die rotonde wordt in opdracht van de Provincie Zeeland aangelegd ten 
oosten van Absdale. De aanleg van deze rotonde start in april 2017. Het 
streven is om de rotonde eind juli 2017 klaar te hebben. 
 
Tussen de nieuwe rotonde en de rotonde ter hoogte van Life & Garden 
komt aan de noordzijde een landbouwweg en fietspad. Wanneer die wer-
ken starten, is nog niet bekend. 
 
Voor meer informatie: https://www.zeeland.nl/verkeer-en-openbaar-
vervoer/herinrichting-absdaalseweg-n258 

GRAAUWSE POORT GAUW WEER OPEN

In de Zoutestraat te Hulst wordt momenteel nog gewerkt in het gedeel-
te gelegen tussen de rotonde en de Graauwse Poort. De riolering is er 
vervangen. De straat wordt nu heringericht. Het aanbrengen van de be-
strating is nu in volle gang. In tegenstelling tot het overige deel van de 
Zoutestraat wordt hier gebruik gemaakt van klinkers. 
De werkzaamheden worden in de loop van de week van 13 maart 2017 
afgerond. Zodra het werk klaar is, wordt de straat weer opengesteld voor 
het verkeer. Dan is ook de binnenstad weer bereikbaar via de Graauwse 
Poort. 

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.

TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN 2017

Op woensdag 15 maart 2017 zijn het Tweede Kamer verkiezingen. Op die 
dag kiezen de kiesgerechtigden in ons land de leden van de Tweede Ka-
mer. In totaal moeten 150 leden van de Tweede Kamer worden gekozen. 

Op 15 maart 2017 kan er in de gemeente Hulst in vijftien stembureaus 
worden gestemd. Deze zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. 

De stempassen zijn ondertussen bezorgd bij de kiesgerechtigden. Op de 
stempas staat het adres van het voor u dichtstbijzijnde stembureau. Dit 
neemt niet weg dat u in een stembureau naar keuze binnen de gemeen-
te uw stem kan uitbrengen.

Vergeet op 15 maart 2017 naast uw stempas - niet uw identiteitsbewijs 
mee te nemen (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs), want het is verplicht 
u te identificeren! Als u namens iemand anders gemachtigd bent om zijn/
haar stem uit te brengen, moet u een kopie van het identiteitsbewijs van 
die betreffende persoon bij u hebben.

Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal vijf 
jaar verlopen mag zijn. 

Voor informatie over de verkiezingen kunt u contact opnemen met het 
team Verkiezingen van de gemeente Hulst, bereikbaar op tel. 14 0114 of 
via verkiezing@gemeentehulst.nl 

ANDER GEZICHT VOOR ‘S-GRAVENHOFGEBOUW 

Op de hoek Frans van Waes-
berghestraat – Overdams-
traat te Hulst staat het ’s-Gra-
venhofgebouw. Dit gebouw 
werd in 1969 gebouwd. Het 
pand staat al geruime tijd 
leeg en verkeert in slechte 
staat. 
Omdat de realisatie van 
nieuwbouw op deze plaats 
nog op zich laat wachten, is besloten om het gebouw een beetje op te 
pimpen en een wat  ander gezicht te geven. 
De ramen van het gebouw worden momenteel bestickerd met beelden 
uit het buitengebied van de gemeente Hulst.  Zo krijgt de zijde van de 
Vismarkt een zicht op de getijdenhaven van Paal en aan de kant van de 
Frans van Waesberghestraat komt de Westerschelde in beeld. 
Ook ontbreekt bijvoorbeeld het Verdronken Land van Saeftinghe niet. 

ONDERSTEUNING IN HET HUISHOUDEN 

Mensen die ondersteuning in het huishouden nodig hebben, kunnen 
daarvoor terecht bij Stichting Hulst voor Elkaar. Aan hand van een zo-
genaamd keukentafelgesprek wordt beoordeeld hoe deze ondersteuning 
kan worden geregeld. Wat kan zelf worden gedaan met hulp van bij-
voorbeeld familie, vrienden of buren? En waarvoor is professionele hulp 
nodig? 
Per 1 januari 2017 zijn er veranderingen. De gemeente Hulst heeft de 
maatstaf van een schoon en leefbaar huis aangepast. Een schoon huis 
betekent dat men gebruik moet kunnen maken van een schone woon-
kamer, keuken, slaapkamer, sanitaire ruimtes en schone gang of trap. 
Leefbaar staat voor opgeruimd en functioneel om bijvoorbeeld vallen te 
voorkomen. Onder een schoon en leefbaar huis vallen basisactiviteiten en 
incidentele activiteiten. Basisactiviteiten betreffen stof afnemen (nat en 
droog), stofzuigen, dweilen, keuken schoonmaken, toilet en badkamer 
schoonmaken, bed verschonen en afval opruimen. Incidentele activitei-
ten zijn: ramen zemen, gordijnen wassen, meubels schoonmaken, radia-
toren afnemen, keukenapparatuur schoonmaken. 
Uit een landelijk onderzoek is gebleken dat 104,9 uur per jaar aan huis-
houdelijke ondersteuning in principe voldoende is om een schoon huis te 
realiseren. Hulst sluit zich aan bij die maatstaf. In de individuele situatie 
moet blijken of dit aantal uren passend is. 

Huishoudelijke hulp of huishoudelijke zorg
De gemeente Hulst heeft twee varianten huishoudelijke ondersteuning: 
Huishoudelijke hulp én huishoudelijke zorg. Huishoudelijke hulp is onder-
steuning bij het uitvoeren van de huishoudelijke taken. Is er ook onder-
steuning nodig bij de organisatie van het huishouden, dan is er sprake van 
huishoudelijke zorg. Hierbij is sprake van meer gespecialiseerde zorgver-
lening met hogere kosten. 
Mensen die al ondersteuning in het huishouden hebben, worden bin-
nenkort bezocht door een medewerker van Stichting Hulst voor Elkaar. 
Onderzocht wordt welke ondersteuning nodig is. 
Bij het gesprek is het altijd mogelijk dat er een familielid, goede kennis 
of andere persoon aanwezig is. Deze kan dan ondersteunen tijdens het 
gesprek. Indien er niemand uit de eigen omgeving aanwezig kan zijn, 
bestaat de mogelijkheid om als ondersteuning een onafhankelijk persoon 
bij het gesprek te vragen. De stichting Hulst voor Elkaar kan dit op verzoek 
regelen. 
Als uit het gesprek blijkt dat ondersteuning in de vorm van huishoudelijke 
hulp nodig is, kan men niet altijd bij de huidige zorgaanbieder blijven. Als 
dat het geval is, blijft men tot uiterlijk 1 september 2017 huishoudelijke 
ondersteuning ontvangen van de huidige zorgaanbieder.  

PGB of zorg in natura 
De huishoudelijke ondersteuning wordt in twee vormen verleend. De 
meeste mensen kiezen voor ‘zorg in natura’. Dat wil zeggen dat de ge-
meente de ondersteuning regelt. Die ondersteuning wordt uitgevoerd 
door een aanbieder met wie de gemeente een contract heeft. De klant 
mag kiezen uit de gecontracteerde aanbieders.
Voor huishoudelijke hulp heeft de gemeente een contract afgesloten met 
drie aanbieders: PrivaZorg, Zeelandcare Thuis BV en P4Work.
Huishoudelijke Zorg wordt door de volgende drie aanbieders geleverd: 
Zorggroep ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, PrivaZorg en Zeelandcare Thuis 
BV. Mensen die liever zelf hun ondersteuning regelen, kunnen dit doen 
met een persoonsgebonden budget (Pgb). Dit betekent dat men onder 
andere zelf een zorgovereenkomst afsluit, de administratie voert, contact 
onderhoudt met Sociale Verzekeringsbank (SVB) en zelf het werk regelt. 
De SVB  regelt de loonbetaling van de helpende.

Voor vragen kan men contact opnemen met Stichting Hulst voor Elkaar, 
bereikbaar op tel. 0114-684700 of via info@hulstvoorelkaar.nl  


