
week 32 - woensdag 9 augustus 2017

www.gemeentehulst.nl

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

Hulst:
-  het aanleggen van een oprit op de locatie Van der Maelstedeweg 46 

(aanvraag ontvangen d.d. 30 juli 2017).
-  het verbouwen van de panden tot commerciële ruimten en appartementen en 

het plaatsen van carports en een bergruimte op de locaties Steenstraat 33 en 
35 (aanvraag ontvangen d.d. 2 augustus 2017).

Sint Jansteen:
-  het aanleggen van een tweede oprit op de locatie De Verrekijker 25 (aanvraag 

ontvangen d.d. 1 augustus 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 kappen van 26 populieren in de Groote kreek ongenummerd, kadastraal 

bekend als sectie R nummer 1652 (besluit verzonden d.d. 2 augustus 2017).

Sint Jansteen:
-  het uitbreiden van een woning op de locatie Oude Drydijck 57 (besluit verzon-

den d.d. 2 augustus 2017).
-  het aanleggen van een uitrit en het kappen van bomen op de locatie tussen 

de achterzijde van Hoofdstraat 12 en Baronieplein ongenummerd (besluit 
verzonden d.d. 2 augustus 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).

SLOOPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat de volgende sloop-
meldingen zijn ontvangen en geaccepteerd, voor:

Clinge:
-  het verwijderen van asbestplaten op de locatie ’s Gravenstraat 234 (melding 

geaccepteerd d.d. 3 augustus 2017).
-  het verwijderen van asbestplaten uit de tuin op de locatie Prins Bernhardstraat 

11 (melding geaccepteerd d.d. 3 augustus 2017).

Graauw:
-  het verwijderen van asbestplaten op de locatie Zandbergsestraat 50 (melding 

geaccepteerd d.d. 3 augustus 2017).

Hulst:
-  het verwijderen van asbesthoudende gevelbekleding op de locatie Saxhaven-

straat 22 (melding geaccepteerd d.d. 1 augustus 2017).
-  het slopen van een schuur op de locatie Zoutestraat 105 (melding geaccepteerd 

d.d. 1 augustus 2017).
-  het slopen van 5 loodsen en het verwijderen van een asbesthoudend dak van 

1 loods op de locatie Zoutestraat 109 (melding geaccepteerd d.d. 1 augustus 
2017).

Lamswaarde:
-  het slopen van een garage en aanbouw aan de achterzijde op de locatie Dreef 

42a (melding geaccepteerd d.d. 4 augustus 2017).

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND
In het kader van het Activiteitenbesluit is de volgende melding ontvangen:

Locatie  : Gentsevaart 61 – 69 te kapellebrug
Voor   : het veranderen van het bedrijf
Datum indiening : 9 juni 2017
Zaaknr.  : M-ACT170355

De meldingen liggen gedurende vier weken ter inzage in de gemeentewinkel. 
U dient hiervoor een afspraak te maken.  Voor nadere informatie m.b.t. de 
meldingen Activiteitenbesluit kunt u terecht bij de RUD Zeeland, op het telefoon-
nummer 0115-745100.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL HULST
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij, in verband met 
sloopwerkzaamheden aan het pand op het perceel Vismarkt 1-3 te Hulst, een 
verkeersbesluit hebben genomen. 
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S In het kader van de veiligheid van derden is het tijdens de werkzaamheden, 

noodzakelijk om de volgende verkeersmaatregelen in te stellen:
-  afsluiten van de Frans van Waesberghestraat te Hulst vanaf de aansluiting met 

de Vestdijkstraat tot de aansluiting met de Steenstraat vanaf 28 augustus 2017 
tot en met 8 september 2017;

-  afsluiten van de Overdamstraat/Vismarkt/Steenstraat te Hulst, vanaf de aan-
sluiting met de Pierssenstraat tot de aansluiting met de Minderbroedersstraat/
Dubbele Poort vanaf 4 september 2017 tot en met 8 september 2017.

-  Instellen van een parkeerverbod in de Kleine Bagijnestraat te Hulst, vanaf de 
aansluiting met de Tuinstraat/Kreupelstraat tot de aansluiting met het Schut-
tershof vanaf 4 september 2017 tot en met 8 september 2017.

Ten tijde van de volledige wegafsluiting wordt een omleidingsroute ingesteld.

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, 9 augustus 2017

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

IN
FO

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 
gemeentewinkel 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, 
uittreksels 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.

Let op: In de maand augustus 2017 is de gemeentewinkel op 
zaterdagen gesloten in verband met het zomerreces.

De gemeente Hulst is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 
9.00 tot 16.00 uur op tel. 14 0114.

COLOFON
Redactie: Afdeling Communicatie: Cindy van Damme – van Driessche en 
Caroline van Alem. Eindredactie: Micaëla Boone
Tel. 0114-389135 communicatie@gemeentehulst.nl 

ACTIVITEITEN GEMEENTE HULST

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

10 augustus ’17 Zomeravondbridge – De Lieve Hulst
10 augustus ’17 Kaarten – ’t Jagershuis Hengstdijk
10 augustus ’17 Zangers van Toen – Antonius Kloosterzande
11 augustus ’17 Bingo – Antonius Kloosterzande
11 augustus ’17 KBO kaarten – Binnendéur Kloosterzande
12 augustus ’17 Viswedstrijd – Zestigvoetkreek Clinge
12 augustus ’17 Swamp Rock – Havenstraat Walsoorden
12 t/m 14 augustus ’17 Kermis – Kloosterzande
13 augustus ’17 Kaarten – Rue du Nord Walsoorden
13 t/m 18 augustus ’17 Jeugdvakantie week – Gemeente Hulst
14 augustus ’17  KBO internetcafé en bingo – De Warande Sint 

Jansteen
14 augustus ’17  Frituur ’t Frietpaleisken en themamaaltijd – An-

tonius Kloosterzande
14 augustus ’17 KBO dansen en fietsen – Malpertuus Clinge
15 augustus ’17  KBO jeu de boules/koersbal en sjoelen – De 

Warande Sint Jansteen
15 augustus ’17  Bibliotheek, sjoelen/kaarten en creaclub/kof-

fiemiddag – Antonius Kloosterzande
16 augustus ’17  KBO kaarten en fietsen – De Warande Sint Jan-

steen
16 augustus ’17 Viswedstrijd – Zestigvoetkreek Clinge
16 augustus ’17  Meer bewegen voor ouderen en herinnerings-

koffer – Antonius Kloosterzande
16 augustus ’17 KBO sjoelen – Malpertuus Clinge
16 augustus ’17 Koersbal – Malpertuus Clinge
16 augustus ’17 Gymles voor senioren – Dorpshuis Terhole
16 augustus ’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. Activitei-
ten en bijeenkomsten kunt u doorgeven op tel. 14 0114 of communica-
tie@gemeentehulst.nl. 

IS WONING ZONDER ENERGIEKOSTEN HAALBAAR?

Een woning zonder aardgasaansluiting en energiekosten? Het lijkt on-
haalbaar en te mooi om waar te zijn. Maar, de praktijk laat het tegendeel 
zien. Het is een landelijke trend om woningen te renoveren naar ‘Nul op 
de Meter’ of ‘Energieneutraal’. Sterker nog, het Rijk heeft bepaald dat 
elke woning na 2050 aardgasloos moet worden verwarmd. Er zijn steeds 
meer voorbeelden van bewoners die hun woning voorbereiden om zich 
te laten afsluiten van het gasnet en zelfvoorzienend te worden in hun 
energiebehoefte.  

Iedere woning is anders. Daarom is het ook belangrijk dat u zich van te 
voren goed laat informeren en adviseren over de maatregelen, die u kunt 
treffen. Wilt u weten hoe u uw woning in stappen energieneutraal kunt 
maken? Ga dan naar  www.duurzaambouwloket.nl/nulopdemeter. 

De gemeente Hulst ziet het als een belangrijke taak om haar inwoners 
verder te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Het Duurzaam 
Bouwloket wordt ingezet om bewoners onafhankelijk te informeren en 
adviseren over duurzaamheidsmaatregelen, subsidie- en financierings-
mogelijkheden en lokale gecertificeerde bedrijven. Heeft u vragen? Bel 
dan tel. 072-7433956 of via  info@duurzaambouwloket.nl.

ROMMELMARKT VESTINGDAGEN 
Op zaterdag 26 augustus en zondag 27 augustus 2017 zijn het weer 
Hulster Vestingdagen. De hele binnenstad van Hulst staat dan bol 

van de activiteiten en festiviteiten.

Tijdens de Vestingdagen vindt op zaterdag de traditionele rommelmarkt 
plaats. Die dag -zaterdag 26 augustus 2017 - wordt het gehele ’s-Gravenhof-
plein in gebruik genomen voor de rommelmarkt. Er zijn 180 verkoopplaatsen.

De deelname aan deze rommelmarkt is beperkt tot de inwoners van de 
gemeente Hulst. Zij kunnen hiervoor op voorhand een deelnamebewijs 
kopen. Bovendien mogen uitsluitend particulieren tweedehands spullen 
verkopen. Bedrijfsmatige verkoop is niet toegestaan.

De kaarten worden verkocht op zaterdag 19 augustus 2017 in de ge-
meentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst en wel in de 
voormiddag van 8.00 tot 12.00 uur. 
Een deelnamebewijs kost 7,50 euro. Daarmee mag één standplaats (= 
parkeervak) worden ingenomen. De deelnamebewijzen zijn genummerd. 
Het nummer refereert naar het toegewezen vak op het ’s-Gravenhofplein. 
Per gezin wordt slechts één deelnamebewijs verstrekt. 


