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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 kappen van een bos op de locatie Groot Eiland ongenummerd, kadas-

traal bekend onder M 52, 60, 755, 756 en 757 (aanvraag ontvangen d.d. 
5 april 2017);

-  het bouwen van een woning op de locatie Zoutestraat 75 (aanvraag ontvangen 
d.d. 5 april 2017);

Kuitaart:
-  het bouwen van een bedrijfsgebouw op de locatie Hulsterweg 135 B (aanvraag 

ontvangen d.d. 5 april 2017);

Vogelwaarde:
-  het slopen van een woning op de locatie Rapenburg 81 (aanvraag ontvangen 

d.d. 3 april 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:

Hengstdijk:
-  het uitbreiden van een loods op de locatie Vogelweg 2 (besluit verzonden d.d. 

12 april 2017);
 
Ossenisse:
-  het vervangen van de asfaltverharding op het voetpad op het kadastraal 

perceel sectie L, nummers 1124, 353 en 354 te Kruisdorp (besluit verzonden 
d.d. 12 april 2017);

Sint Jansteen:
-  het bouwen van een woning op de locatie Tragel 4c (besluit verzonden d.d. 11 

april 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.

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIERE PROCEDURE)

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevings-
vergunning hebben geweigerd voor:

Hulst:
-  het veranderen van het bestaande gebruik op de locatie Stationsplein 17 

(besluit verzonden d.d. 7 april 2017).

U kunt de geweigerde vergunning inzien tot en met 19 mei 2017. U dient 
hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en 
met 19 mei 2017 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 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:

Hulst:
-  het slopen en asbest verwijderen van het hoofdgebouw op de locatie Hout-

markt 4 (melding geaccepteerd d.d. 11 april 2017);

Vogelwaarde:
-  het slopen en een woning op de locatie Rapenburg 81 (melding geaccepteerd 

d.d. 12 april 2017).

RECTIFICATIE ONTWERP BESTEMMINGSPLAN EN ONTWERPBESLUIT WET GELUID-
HINDER RABO-LOCATIE SINT JANSTEEN
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In de publicatie van 12 april 2017 maakten burgemeester en wethouders van 
Hulst bekend, dat het ontwerp bestemmingsplan Herontwikkeling Rabo-locatie 
Sint Jansteen met ingang van 13 april gedurende zes weken ter inzage ligt. 
Wegens technische redenen was het ontwerp bestemmingsplan met de daarbij 
behorende bijlagen niet raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Daarom rectificeren wij deze publicatie als volgt.

Ontwerp bestemmingsplan
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 ontwerp bestemmingsplan 
Rabo-locatie Sint Jansteen van 20 april tot en met 31 mei 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.ruimtelijkeplannen.
nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpstjanvhovestr-001O. Het bestem-
mingsplan betreft de herontwikkeling van de voormalige Rabobank locatie op de 
hoek Geslechtendijk/Van Hovestraat. Om woningbouw op dit terrein mogelijk te 
maken was in 2011 eerder een bestemmingsplan vastgesteld. Omdat het nieuwe 
ontwerp van de gebouwen niet meer past binnen dit bestemmingsplan, moet er 
voor deze locatie eerst een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld.

Een ieder kan binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen 
naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge 
zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, 
op tel. 14 0114.

Wet Geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op artikel 110c, lid 1 van de 
Wet geluidhinder en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht eveneens 
het volgende bekend:

Met ingang van 20 april tot en met 31 mei 2017 ligt het ontwerpbesluit betref-
fende het vaststellen van een hogere grenswaarde vanwege het wegverkeers-
lawaai, ten behoeve van de in het ontwerp bestemmingsplan Rabo-locatie Sint 
Jansteen opgenomen woonlocaties aan de Van Hovestraat/Geslechtendijk te Sint 
Jansteen, voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan Grote 
Markt 24 te Hulst. 

Het vaststellen van de hogere grenswaarde houdt verband met het feit dat uit 
akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting op de gevel van de 
geplande woonlocaties, als gevolg van het wegverkeer op de Geslechtendijk, 
meer bedraagt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Gedurende de periode van 20 april tot en met 31 mei 2017  kan een ieder 
schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst.

Anterieure overeenkomst
Burgemeester en wethouders van Hulst maken, ter voldoening aan het bepaalde 
in art. 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij een anterieure over-
eenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening, hebben gesloten met de 
Stichting Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Een anterieure overeenkomst betreft een 
overeenkomst over grondexploitatie die de gemeente met de initiatiefnemers 
sluit op het moment dat er (nog) geen exploitatieplan is. 

In de overeenkomst is onder meer afgesproken dat de gemeente een inspan-
ningsverplichting heeft om het planologisch mogelijk te maken dat op de aange-
geven locatie Geslechtendijk/Van Hovestraat 30 appartementen kunnen worden 
gerealiseerd. Verder is overeengekomen dat de exploitant afspraken na komt met 
betrekking tot het kostenverhaal.

Met ingang van 20 april tot en met 31 mei 2017 ligt de zakelijke beschrijving 
van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor een 
ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. 
U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden. 

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren naar voren 
worden gebracht.

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, 19 april 2017

Burgemeester en wethouders van Hulst,
De Burgemeester, J.F. Mulder
De Secretaris, S. ter Wal
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Volg gemeente Hulst 
ook op Twitter:

@gemeentehulst

GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN

In verband met Koningsdag zijn alle gemeentelijke diensten de ge-
hele dag gesloten op donderdag 27 april, vrijdag 28 april en zaterdag 29 
april 2017. 

ASFALTEREN HULST NOORD

In de Koolstraat en Zoutestraat en omgeving is in de periode van juni 
2016 tot maart 2017 gewerkt aan de riolering, de herinrichting en de 
aanleg van een rotonde. Op 17 maart 2017 kon de Graauwse Poort weer 
worden open gesteld voor het verkeer. Daarmee was het werk voorlopig 
afgerond.

Er moet ter plaatse nog wel asfalteringswerk worden uitgevoerd. Het gaat 
om de bovenste laag asfalt. Die kon in het najaar/winter door de weers-
omstandigheden niet worden aangebracht. Met deze laag asfalt zijn hoge 
kosten gemoeid en het is delicaat werk. Daarom werden geen risico’s 
genomen. De bovenste laag asfalt wordt om die reden dit voorjaar aan-
gebracht. 
 
Het gaat om asfaltering van:
-  het traject Koolstraat (ter hoogte van Liniedijk) – rotonde Zoutestraat – 

Glacisweg.
-  het gedeelte van de Zoutestraat gelegen tussen de rotonde en het Rey-

naertcollege.

Wegafsluiting
De asfalteringswerkzaamheden staan gepland op woensdag 10 mei en 
donderdag 11 mei 2017. In verband met de voorbereidende en afronden-
de werkzaamheden zijn de weggedeelten afgesloten voor alle verkeer 
vanaf maandag 8 mei tot en met vrijdag 12 mei 2017. Enkel voetgangers 
kunnen ter plaatse passeren. Fietsers moeten afstappen. 

Op woensdag 10 mei en donderdag 11 mei 2017 – de dagen waarop 
de asfaltering plaatsvindt - wordt iedereen gevraagd extra alert te zijn. 
Op die dagen is het onder geen enkel beding toegestaan de rijbaan te 
betreden. Die dagen wordt de rijbaan eerst voorzien van een kleeflaag. 
Deze moet eerst een aantal uren hechten. Daarna wordt de asfaltlaag 
aangebracht. 

Op donderdag 4 mei 2017 wordt definitief besloten of de werkzaamhe-
den in de periode kunnen doorgaan. Mocht er sprake zijn van langdurige 
en veelvuldige regen, dan moet het werk worden uitgesteld. 

Verkeershinder
De afsluiting van het traject Koolstraat – Glacisweg (inclusief rotonde Zou-
testraat) én het gedeelte van de Zoutestraat gelegen tussen de rotonde 
en het Reynaertcollege, brengt de nodige verkeershinder met zich mee. 
Bij de besluitvorming over de afsluiting van wegen staat de verkeersvei-
ligheid voorop.
Tijdens de wegafsluitingen wordt het verkeer ter plaatse omgeleid. De 
binnenstad is in die week enkel voor voetgangers via de Graauwse Poort 
bereikbaar. Fietsers moeten afstappen. 

Bushalten
Tijdens de werkzaamheden is er ter plaatse geen busvervoer mogelijk. De 
bushalten aan de Koolstraat en de Van der Maelstedeweg te Hulst komen 
tijdens de wegafsluitingen te vervallen. Alle andere halten worden door 
busmaatschappijen Connexxion en De Lijn aangedaan. Er is geen sprake 
van tijdelijke bushalten. 
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ACTIVITEITEN GEMEENTE HULST
t/m 9 juli ’17  Tentoonstelling 500 jaar reformatie in Hulst e.o. – Streekmuseum 

Hulst
20 april ’17 Hoffmans mode en bingo – De Blaauwe Hoeve Hulst
20 april ’17 Bingo KBO – ’t Heike Heikant
20 april ’17 Optreden The Sunny Boys – De Lieve Hulst
20 april ’17 Zangers van Toen – Antonius Kloosterzande
20 april ’17 Dansen – Malpertuus Clinge
20 april ’17 Zangclub en kaartjes maken – De Blaauwe Hoeve Hulst
20 april ’17 Sjoelen – De Serre Binnenstad Hulst
20 april ’17 Samen in beweging – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
20 april ’17 Kaarten en volksdansen KBO – ’t Heike Heikant
20+25 april ’17 Kaarten – Gemeenschapshuis Graauw
21 april ’17 Bingo – Antonius Kloosterzande
21 april ’17 KBO bingo – Binnendéur Kloosterzande
21 april ’17 Seniorendiner – De Lieve Hulst
21 april ’17 Kaarten – Café In den d’Waes Kloosterzande
21 april ’17 Koersbal – Gemeenschapshuis Graauw
21 april ’17 Tablet café KBO – ’t Heike Heikant
21 april ’17 Inloopmiddag – De Serre Binnenstad Hulst
21 april ’17 KBO tekenen / schilderen – De Warande Sint Jansteen
21 april ’17 Kaarten en wandelen KBO – Malpertuus Clinge
21 april ’17 Schilderen – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst 
21+24+26 april ’17 Biljarten KBO – ’t Heike Heikant
22 april ’17 Young Ones Concert 2017 – Den Dullaert Hulst
22 april ’17 Zwemloop – Reijnaertland Hulst
22 april ’17 Kaarten – Hof ter Nesse Ossenisse
22+23 april ’17 Kunstroute – Graauw en Paal
23 april ’17 Koffie drinken – De Serre Binnenstad Hulst
23 april ’17 Uit op zondagmiddag – De Lieve Hulst
23 april ’17 Viswedstrijd – ’t Groot Eiland Hulst
24 april ’17 Creatief/spelletjes – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
24 april ’17 Koersbal KBO – Malpertuus Clinge
24 april ’17 Line dance KBO – ’t Heike Heikant
24 april ’17 Sjoelen – De Blaauwe Hoeve Hulst 
24 april ’17 Samen in beweging – De Serre Binnenstad Hulst
24 april ’17 Beautysalon en internetcafé – Antonius Kloosterzande
24 april ’17 KBO internetcafé – De Warande Sint Jansteen
24 april ’17 Fietsen KBO – Malpertuus Clinge
24+26 april ’17 KBO bingo – De Warande Sint Jansteen
24 april ’17  Themamaaltijd en frituur ‘t Frietpaleisken – Antonius Klooster-

zande
25 april ’17  KBO jeu de boules/koersbal en sjoelen – De Warande Sint Jans-

teen
25 april ’17  Bibliotheek, creaclub/koffie drinken en sjoelen/kaarten – Anto-

nius Kloosterzande
25 april ’17  Voorstelling theater De Twee Duiven en schilderclub – De Blaau-

we Hoeve Hulst
25 april ’17 Bingo – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
25 april ’17  Samen eten en kaartjes maken – De Serre Binnenstad Hulst
26 april ’17 Inloopmiddag – De Serre Binnenstad Hulst
26 april ’17 Koersbal – Malpertuus Clinge
26 april ’17 Sjoelen KBO – Malpertuus Clinge
26 april ’17  KBO fietsen, kaarten en biljartles – De Warande Sint Jansteen
26 april ’17 Koffiemiddag – Curamus, locatie Zoutestraat Hulst
26 april ’17 Bloemschikken KBO – ’t Heike Heikant
26 april ’17 Internetcafé – De Blaauwe Hoeve Hulst
26 april ’17  Muziek uit de oude doos en meer bewegen voor ouderen – An-

tonius Kloosterzande
26 april ’17  Creatief en bejaardengymnastiek – Gemeenschapshuis Graauw
26 april ’17 Gymles voor senioren – Dorpshuis Terhole
26 april ’17 Gymles voor senioren – Dorpscentrum Vogelwaarde

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

www.gemeentehulst.nl
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SINT JANSTEEN GESTART

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

Op dinsdag 18 april 2017 zijn ter plaatse reeds de voorbereidende werk-
zaamheden gestart. Deze bestaan onder andere uit het inrichten van het 
bouwterrein, het verwijderen van de graszoden, het aanbrengen van tij-
delijke verhardingen, het plaatsen van de bouwhekken en het verrichten 
van landmeetkundige werkzaamheden. 

Naar verwachting duurt de bouw van de school en alles wat daarbij komt 
kijken, ongeveer één jaar. De sloop van de huidige gymzaal, de aanleg 
van de nieuwe parking en het herinrichten van wegen staan gepland in 
het eerste kwartaal van 2018.
Het streven is om in de meivakantie van 2018 de verhuizing naar de 
nieuwe school te kunnen laten plaatsvinden. 

Er is voorlopig nog geen sprake van wegafsluitingen of verkeersomleidin-
gen. Het bouwverkeer zal voornamelijk via de Polderstraat – Oude Dry-
dijck van en naar de bouwplaats rijden. Bouwverkeer door het (centrum 
van het) dorp wordt zoveel mogelijk beperkt.
et bijbehorende perceel.

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.

Sluiting ivm Koningsdag
In verband met Koningsdag zijn de gemeentelijke diensten gesloten 
vanaf donderdag 27 april tot en met zaterdag 29 april 2017.

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 

ORANJECONCERT

Op Koningsdag – donderdag 27 april 2017 – geeft de Koninklijke Stedelijke 
Harmonie Hulst een concert in Hulst ter gelegenheid van de verjaardag 
van zijne koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander. Het concert 
vindt plaats in de centrale hal van het stadhuis.

Het concert – onder leiding dirigent Pieter Vandermeieren - begint om 
14:30 uur. Tijdens het concert zijn er ook drie korte solo’s. Ook is er nog 
een kort optreden van een opleidingsklasje. Dat is samengesteld uit leer-
lingen van klas 4 van de basisschool Nobelhorst. Traditiegetrouw wordt 
het concert afgesloten met het Wilhelmus. 

De toegang is gratis. Het gemeentebestuur van Hulst nodigt iedereen van 
harte uit om het oranjeconcert bij te wonen!
 

WERKZAAMHEDEN AAN ZWEMBAD, HONTENISSE-
HAL, DORPSHUIS EN DRIE VOETBALTERREINEN

De leefbaarheid in de verschillende dorpen van de gemeente Hulst heeft 
hoge prioriteit bij het gemeentebestuur. Het in goede conditie houden 
van voorzieningen speelt daarbij een belangrijker rol. Om die reden heeft 
de gemeenteraad op 13 april 2017 geld beschikbaar gesteld om onder-
houds- en verbeteringswerken uit te voeren aan diverse voorzieningen. 
Het gaat om werkzaamheden bij zwembad De Honte en Hontenissehal 
te Kloosterzande, het Dorpshuis te Graauw en de voetbalterreinen op 
Graauw, Sint Jansteen en Vogelwaarde.

BUITENBETER APP - OOK IN HULST!

Ziet u een probleem buiten op straat of in de buurt? Scheef liggende 
stoeptegels of een boom in het gemeenteplantsoen die nodig moet wor-
den gesnoeid? Lantaarnpaal defect? Vies bushokje, vuilniszakken ergens 
gedumpt of een weg met een gat in de bestrating? Laat het snel en mak-
kelijk weten met de BuitenBeter app. Meteen op de plek én het moment 
dat u het signaleert. Zo houden we samen onze gemeente leefbaar en 
netjes.

De app is gratis te downloaden op een smartphone en werkt in heel Ne-
derland. Op basis van de locatie wordt de melding doorgegeven aan de 
juiste gemeente. De app is gratis te downloaden uit de diverse appstores. 
Kijk voor meer informatie op www.buitenbeter.nl 

Met de BuitenBeter app kunnen problemen variërend van vernielde 
speeltoestellen tot een gat in de weg, letterlijk in beeld worden gebracht 
door de inwoners. De app heeft namelijk de mogelijkheid om een foto 
toe te voegen. Daarnaast geeft de app bij de melding direct ook de exacte 
locatie aan. Daardoor kan de gemeente efficiënter en doeltreffend optre-
den. Via de app kunt u ook de status van uw melding zien en krijgt u een 
bericht als de melding is afgehandeld.

Problemen in de openbare ruimte kunnen ook nog gewoon via de mail 
worden gemeld (kcc@gemeentehulst.nl) of op tel. 14 0114. Daarnaast is 
er de BuitenBeter app als extra mogelijkheid, die snel en efficiënt werkt.

ID-BEWIJS OF RIJBEWIJS KWIJT?

Bent u uw paspoort, identiteits-
kaart of rijbewijs kwijt? Of is 
deze gestolen? Dan moet u dit zo 
spoedig mogelijk melden bij de 
gemeente. Hiermee voorkomt u 
dat er fraude met uw document 
wordt gepleegd. 

Voor het registreren van uw ver-
missing en het aanvragen van 
uw reisdocument of rijbewijs 
kunt u in de gemeentewinkel terecht. Daar wordt een verklaring van 
vermissing of diefstal opgemaakt. Vervolgens kunt u direct een nieuw 
reisdocument of rijbewijs aanvragen. 

Verloren en gestolen reisdocumenten en rijbewijzen worden landelijk 
geregistreerd om fraude te voorkomen. Na het opmaken van de verkla-
ring verliest het reisdocument of rijbewijs zijn geldigheid. Als het reis-
document of rijbewijs wordt teruggevonden, kan het niet meer worden 
gebruikt. Het teruggevonden document moet worden ingeleverd bij de 
gemeente. 

In Nederland wordt veel fraude gepleegd met identiteitsbewijzen. Ze 
worden als vermist of gestolen opgegeven terwijl ze dat niet zijn. Om 
fraude te voorkomen kan de gemeente of de politie besluiten om een 
registratie van vermissing nader te onderzoeken. Bijvoorbeeld als u bin-
nen vijf jaar tijd meerdere keren documenten als vermist opgeeft. Wordt 
er getwijfeld aan de betrouwbaarheid van uw vermissing, dan krijgt u 
mogelijk geen nieuw document. 

Bent u uw Nederlands reisdocument of rijbewijs in het buitenland kwijt-
geraakt of is deze in het buitenland gestolen? Meld dit dan zo spoedig 
mogelijk bij de plaatselijke politie. Voor reisdocumenten geldt dat u 
aansluitend bij de Nederlandse ambassade of het consulaat een nieuw 
paspoort of tijdelijk reisdocument moet aanvragen (noodpaspoort of 
laissez-passer) om terug naar Nederland te kunnen reizen. Bij terugkomst 
in Nederland neemt u telefonisch contact op met de gemeente om een 
afspraak te maken om uw vermissing door te geven en te registreren.

Voor vragen over kwijt geraakte reisdocumenten en rijbewijzen kunt u bij 
de gemeente Hulst terecht via tel. 14 0114.

DIE LAMP BRANDT AL WEKEN NIET!
Die opmerking klinkt met regelmaat. Helaas blijkt in aardig wat gevallen 
dat er nog niet is gemeld dat de lichtmast defect is. In de gemeente Hulst 
staan circa 6.800 lichtmasten. Ziet u dat er eentje niet brandt, meld het 
dan! 
Via de website https://vzg.slimmelden.nl kunt u een storing aan de 
openbare verlichting eenvoudig melden. U kunt een melding doorgeven 
door te klikken op de juiste plek op de kaart of  door te zoeken naar een 
adres. Als u inzoomt op de kaart, verschijnt de openbare verlichting op 
de kaart. 
Storingen aan de openbare verlichting kunt u melden via https://vzg.
slimmelden.nl, maar ook via de BuitenBeter app. Verder kunt u een de-
fecte lichtmast ook doorgeven via kcc@gemeentehulst.nl of op tel. 14 
0114.
Een storing wordt gemiddeld binnen een week verholpen. Bij een storing 
die niet direct op te lossen is, wordt de lichtmast met een storingssticker 
gemarkeerd. 


