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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 wijzigen van de woning op de locatie Schoolstraat 1A (aanvraag 

ontvangen d.d. 24 september 2017);

Hengstdijk:
-  het versterken van de fundering op de locatie Plattedijk 11 (aanvraag ontvan-

gen d.d. 26 september 2017);

Hulst:
-  het wijzigen van de voorgevel en rechterzijgevel op de locatie Abel Tasmans-

traat 7 (aanvraag ontvangen d.d. 22 september 2017);
-  het bouwen van 14 garageboxen op de locatie Hoekplein ongenummerd, 

kadastraal bekend onder F 3983 (gedeeltelijk) en F 2369 (aanvraag ontvangen 
d.d. 22 september 2017);

Ossenisse:
-  het aansluiten van de riolering op de locatie Weststraat 2 (aanvraag ontvangen 

d.d. 28 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 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 
Zoutestraat 38E te Hulst (besluit verzonden d.d. 28 september 2017).

U kunt de verleende vergunningen inzien tot en met 9 november 2017. U dient 
hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 
9 november 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.

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIERE PROCEDURE)

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij omgevingsver-
gunningen hebben geweigerd voor het bouwen van een bedrijfsgebouw en 
ondersteuningsruimte naast een bestaande loods op de locatie Vlasstraat 13e  te 
Heikant (besluit verzonden d.d. 2 oktober 2017).

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

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 
13 november 2017 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemees-
ter 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:

Clinge:
-  het verwijderen van een asbestplaten op de berging op de locatie Teerlings-

traat 9  (melding geaccepteerd d.d. 25 september 2017);
-  het verwijderen van een asbesthoudende platen van stal/berging op de locatie 

Teerlingstraat 11 (melding geaccepteerd d.d. 25 september 2017);
-  het verwijderen van een asbesthoudende platen van garage op de locatie 

Beatrixstraat 29, 31 en 33 (melding geaccepteerd d.d. 25 september 2017);

Hengstdijk:
-  het verwijderen van een asbest kilgoot op de locatie Plattedijk 10 (melding 

geaccepteerd d.d. 25 september 2017);

Heikant:
-  het verwijderen van asbesthoudende golfplaten op de locatie Driehoefijzers-

straat 4 (melding geaccepteerd d.d. 22 september 2017);

Kloosterzande:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Ericaplein 13, 

15 en 17 (melding geaccepteerd d.d. 26 september 2017);

Lamswaarde:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Frederik 

Hendrikstraat 38 (melding geaccepteerd d.d. 28 september 2017);
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Vogelwaarde:
-  het verwijderen van asbest op de locatie Kerkstraat 26 (melding geaccepteerd 

d.d. 26 september 2017).

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING GENTSEVAART TE KAPELLEBRUG

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij het voornemen 
hebben met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3˚van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van drie 
wasboxen en een technische ruimte op het perceel Gentsevaart 79 te Kapel-
lebrug.
Het ontwerp projectbesluit met alle daarbij behorende stukken, kunnen na af-
spraak door een ieder worden ingezien vanaf 5 oktober tot en met 15 november 
2017 in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Tegen het ontwerp projectbesluit kan een ieder van 5 oktober tot en met 15 no-
vember 2017 zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze naar voren brengen 
bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Een 
mondelinge zienswijze kan kenbaar gemaakt worden bij de afdeling Wonen & 
Werken. U wordt verzocht hiervoor op voorhand een afspraak te maken met mw. 
A. van Zadelhoff, op tel. 14 0114.

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND

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

Locatie  : Liniedijk 2 te Hulst
Voor   : het veranderen van het dierenbestand
Datum indiening : 19 september 2017
Zaaknr.  : M-ACT170522

Locatie  : Zandbergsestraat 14 te Graauw
Voor   : het beeindigen van de activiteiten
Datum indiening : 26 september 2017
Zaaknr.  : M-ACT170537

De meldingen liggen tot en met 1 november 2017ter inzage in de gemeente-
winkel, 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.

RECTIFICATIE
Abusievelijk is in de wettelijke bekendmaking van 27 september 2017 een fout 
geslopen. Het betreft de adressering van de publicatie voor een 2de fase omge-
vingsvergunning:

Weststraat 2b te Hulst

Dit moet zijn:
Weststraat 2b te Ossenisse

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

Uit onderzoek van de afdeling Publieke Dienstverlening is gebleken dat onder-
staande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisre-
gistratie personen staan ingeschreven. Burgemeester en wethouders van Hulst 
hebben besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te 
schorten. Dit betekent dat zij daardoor met ingang van 14 augustus 2017 formeel 
niet meer op dat adres staan ingeschreven.
Het betreft de volgende personen:

- Mevr. M. Crombeen Kerkstraat 7 4567 CJ Clinge;
- Dhr. C. Doomen Kerkstraat 7 4567 CJ Clinge.

En met ingang van 5 september 2017, de volgende persoon:

- Dhr. N. Kalyviotis Bierkaaistraat 12      4561 BC Hulst

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tegen 
dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. De 
termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één 
dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet 
bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaar-
maker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. 
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst.

RAADSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 
3.38 van de Wet ruimtelijk ordening en/of het bepaalde in artikel 139 van de 
Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet be-
stuursrecht, en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, 
bekend, dat de navolgende besluiten op 28 september 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. RA/17.0093:  Besluit tot vaststelling van de Verordening jeugdhulp ge-
meente Hulst 2017, zulks inclusief algemene en artikelsge-
wijze toelichting; tevens bevattende het besluit tot intrekking 
van de Verordening jeugdhulp Zeeuws-Vlaanderen 2015, die, 
voor zover het de gemeente Hulst betreft, werd vastgesteld 
bij raadsbesluit Rb2014/42 d.d. 25 september 2014; Inwer-
kingtreding en intrekking: telkens met ingang van 1 oktober 
2017;

Nr. RA/17.0094:  Besluit tot vaststelling van de beheersverordening bedrij-
venterrein Hogeweg IV, bestaande uit verbeelding, regels en 
toelichting inclusief bijlagen; tevens bevattende het besluit 
om de vastgestelde beheersverordening te publiceren met 
identificatienummer NL.IMRO.0677.bvHogewegIV‐000V. De 
beheersverordening treedt in werking met ingang van de dag 
na de bekendmaking ervan, derhalve met ingang van 5 ok-
tober 2017. Tegen de vaststelling van de beheersverordening 
staat geen beroep bij de Raad van State open.

Het plangebied van de beheersverordening is het bedrijventerrein Hogeweg IV. 
Een beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar is 
bedoeld voor gebieden waar geen ontwikkelingen zijn voorzien. De beheersver-
ordening legt namelijk de bestaande situatie vast. 

De beheersverordening is volledig raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.
nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bvHogewegIV‐000V. Daarnaast is 
de beheersverordening raadpleegbaar in het elektronisch gemeenteblad en 
de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving. In de CVDR is de tekst van de 
verordening te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Direct naar” naar 
“Lokale wet- en regelgeving” te gaan; in het scherm dat verschijnt, voert u de 
postcode van de gemeente Hulst en de titel: “Beheersverordening bedrijventer-
rein Hogeweg IV” in. Op de webpagina die dan verschijnt klikt u op de link van 
de beheersverordening bedrijventerrein Hogeweg IV. 
In het elektronisch gemeenteblad zijn de bijlagen als informatie bijlagen 
opgenomen;
Nr. RA/17.0095:  Besluit tot vaststelling van de beheersverordening bedrijven-

terrein Hoek en Bosch, bestaande uit verbeelding, regels en 
toelichting inclusief bijlagen; tevens bevattende het besluit 
om de vastgestelde beheersverordening te publiceren met 
identificatienummer NL.IMRO.0677.bvHoekenBosch-000V. De 
beheersverordening treedt in werking met ingang van de dag 
na de bekendmaking ervan, derhalve met ingang van 5 ok-
tober 2017. Tegen de vaststelling van de beheersverordening 
staat geen beroep bij de Raad van State open.

Het plangebied van de beheersverordening is het bedrijventerrein Hoek en 
Bosch. Een beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar 
is bedoeld voor gebieden waar geen ontwikkelingen zijn voorzien. De beheers-
verordening legt namelijk de bestaande situatie vast. 

De beheersverordening is volledig raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.
nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bvHoekenBosch-000V. Daarnaast 
is de beheersverordening raadpleegbaar in het elektronisch gemeenteblad en 
de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving. In de CVDR is de tekst van de 
verordening te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Direct naar” naar 
“Lokale wet- en regelgeving” te gaan; in het scherm dat verschijnt, voert u de 
postcode van de gemeente Hulst en de titel: “Beheersverordening bedrijventer-
rein Hoek en Bosch” in. Op de webpagina die dan verschijnt klikt u op de link 
van de beheersverordening bedrijventerrein Hoek en Bosch. 
In het elektronisch gemeenteblad zijn de bijlagen als informatie bijlagen 
opgenomen.

Deze besluiten  liggen ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuurs-
recht van 5 oktober tot en met 15 november 2017 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, 4 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van Hulst,
De Burgemeester, J.F. Mulder
De Secretaris, S. ter Wal
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IN
FO GRATIS PARKEREN OP 7 OKTOBER

In 2017 mag elke eerste zaterdag van de maand gratis worden ge-
parkeerd in de Hulster binnenstad. Aanstaande zaterdag 7 oktober 

2017 moet er dus niet worden betaald. 

De zaterdagen waarop niet moet worden betaald zijn: 7 oktober, 4 no-
vember en 2 december 2017. 

Het toekennen van dagen waarop gratis kan worden geparkeerd in de 
Hulster binnenstad is onderdeel van het nieuwe parkeerbeleid. Dat beleid 
werd vorig jaar door de gemeenteraad van Hulst vastgesteld. Het college 
van burgemeester en wethouders kan twaalf dagen per jaar aanwijzen 
waarop er gratis kan worden geparkeerd. Dit gebeurt in overleg met On-
dernemersorganisatie Hulst Vestingstad.

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 

COMPLIMENTEN VOOR MANTELZORGERS

Het gemeentebestuur van Hulst wil 
alle mantelzorgers in de gemeente 
bedanken met een Mantelzorgcom-
pliment. Dat compliment bedraagt 75 
euro. 

In de gemeente Hulst zijn veel mantelzorgers actief. Dit zijn mensen die 
langdurig en meer dan gebruikelijk voor een ander zorgen. Denk bijvoor-
beeld aan zorg voor ouders, een chronisch zieke partner, familie met psy-
chische problemen of zorg voor een gehandicapt kind. 

De gemeente Hulst heeft besloten alle mantelzorgers die wonen in deze 
gemeente een Mantelzorgcompliment te geven. Dat is een eenmalige 
uitkering van 75 euro. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient vol-
daan te worden aan enkele voorwaarden. Ook mantelzorgers die buiten 
de gemeente Hulst wonen, maar zorgen voor een inwoner van de ge-
meente Hulst, komen in aanmerking voor dit compliment. 

U komt in aanmerking voor het Mantelzorgcompliment als het volgende 
op u van toepassing is: 
●  U zorgt als mantelzorger voor een zorgvrager, die woont in de gemeen-

te Hulst.
● Er wordt minimaal acht uur per week mantelzorg verleend.
●  Er wordt mantelzorg verleend aan een naaste, bijvoorbeeld: familielid, 

partner, kind, ouder, vriend, buur die een handicap, chronische ziekte, 
psychiatrische aandoening of een verslaving heeft.

●  De mantelzorg wordt langer dan drie maanden verleend en de ver-
wachting is dat deze zorg ook nog nodig blijft.

●  U bent nu geen mantelzorger meer (bijvoorbeeld door overlijden van 
de persoon waar u zorg aan verleende), maar eerder in 2017 wel. Dan 
kunt u toch in aanmerking komen voor het compliment.

Stichting Hulst voor Elkaar zorgt – namens de gemeente Hulst – voor de 
uitreiking van de Mantelzorgcomplimenten. 
Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij Stichting Hulst voor Elkaar via 
www.hulstvoorelkaar.nl of per email: info@hulstvoorelkaar.nl of op tel. 
0114-684700.
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 november  2017. 

SPAANSE HELM GEARRIVEERD

Op dinsdag 26 september 2017 is de Spaanse helm naar het Bredero-
debolwerk getransporteerd. De helm maakt onderdeel uit van De Vind-
plaats, die op het bolwerk achter de Keldermanspoort wordt gerealiseerd. 
De Spaanse helm is zo’n drie meter hoog en twee meter breed.

Op woensdag 11 oktober 2017 wordt De Vindplaats officieel geopend. 

Wat gaan we vinden?
De Vindplaats op het Brederodebolwerk - achter de Keldermanspoort - 
wordt een bijzondere speel- en ontmoetingsplek voor kinderen, maar 
zeker ook een amusante plek voor volwassenen. Zowel voor inwoners als 
bezoekers wordt het Brederodebolwerk een leuke plaats om te vertoeven 
en bezig te zijn.  

De Vindplaats is als het ware een plek waar archeologische vondsten bo-
vengronds zijn gehaald. De kinderen beleven er al spelend onderdelen 
van de historie van Hulst. Centraal staat de Spaanse bezetting van Hulst. 
Er is in de Tachtigjarige Oorlog flink gevochten tussen de Spanjaarden en 
de Staatsen om Hulst in handen te krijgen. De Hulster stadswallen kennen 
een lang verleden en dragen heel wat geheimen met zich mee.

De Vindplaats is echt een unieke speeltuin. Geen standaard toestellen 
uit een catalogus. Alle onderdelen van de Vindplaats zijn stuk voor stuk 
speciaal voor dit project gemaakt. Dat is gedaan door het lokale bedrijf 
PVB Zeeland uit Hulst. Zij hebben daarmee ruime ervaring. Ook voor bij-
voorbeeld de Efteling en Plopsaland hebben zij het nodige gemaakt. 
Om de beleving van de Hulster historie een extra impuls te geven, komt 
er ook een interactieve kanonskogel (audiobol), die op verrassende wijze 
informatie verstrekt. 

LANDELIJKE ACTIE JODIUMTABLETTEN: 
NIET IN HULST
In de week van 9 oktober 2017 start het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) met de verspreiding van jodiumtabletten. Dit ge-
beurt onder de bewoners van bepaalde gebieden rond kerncentrales. In 
11 gemeenten in Zeeland en Brabant werden echter in 2013 alle inwoners 
die in de omgeving van de kerncentrales Borssele en Doel wonen al voor-
zien van jodiumtabletten. Zo ook in de gemeente Hulst. Daarom worden 
in het kader van de landelijke actie in de gemeente Hulst géén tabletten 
verspreid. Dat is niet nodig. Iedereen die ze nodig heeft, heeft ze al. 

Waarom worden jodiumtabletten verspreid?
Sinds 1987 heeft de Nederlandse overheid een landelijke voorraad jodi-
umtabletten. Onlangs is besloten een deel van deze voorraad te versprei-
den. Dus van centrale opslag naar thuis. Jodiumtabletten zijn dan direct bij 
de hand ten tijde van een kernongeval. Dat scheelt kostbare tijd. 
De tabletten worden nu door het Ministerie verspreid onder twee doel-
groepen:
-  Mensen tot en met 40 jaar, die wonen in een cirkel van 0 tot 20 km van 

een kerncentrale.
-  Kinderen tot 18 jaar, die wonen in een cirkel van 20 tot 100 km van een 

kerncentrale. 
Jodiumtabletten worden niet verstrekt aan mensen ouder dan 40 jaar. Bij 
mensen boven de 40 jaar is de kans op het krijgen van schildklierkanker 
door straling heel klein. Bij deze groep mensen wegen de positieve ge-
volgen van het innemen van een jodiumtablet niet op tegen de moge-
lijke bijwerkingen. Volwassenen boven de 40 jaar wordt afgeraden om 
jodiumtabletten te nemen. Dit met uitzondering van zwangere vrouwen.
Meer informatie: www.zeelandveilig.nl/jodiumtabletten 

RIOOLWERKEN CLINGE OP KOERS 

In de maand juni 2017 werden in Clinge de rioolwerkzaamheden gestart. 
Ter plaatse moet de riolering worden vervangen in de Koningin Juliana-
straat, de Prins Bernhardstraat en de Beatrixstraat. De werkzaamheden 
verlopen vooralsnog zoals gepland. Afronding is eind 2017 voorzien.

In de Koningin Julianastraat straat zijn de rioolwerken ondertussen afge-
rond. Er wordt nu gewerkt aan de trottoirs. De rijbaan is al voorzien van 
een puinverharding. De definitieve bestrating wordt in deze straat pas 
aangebracht na afronding van de werken in de Beatrixstraat; dit in ver-
band met de bereikbaarheid van de school en de dokterspraktijk. 

Klinkerstraat afgesloten 
Medio september 2017 is begonnen met het vervangen van de riolering 
in de Prins Bernhardstraat. Een belangrijke stap daarbij is het aansluiten 
van de riolering van de Prins Bernhardstraat op de riolering van de Klin-
kerstraat. Dat gebeurt deze week. 
Tot en met vrijdag 6 oktober 2017 is de kruising Prins Bernhardstraat / 
Klinkerstraat voor het verkeer afgesloten. Het eenrichtingsverkeer in de 
Klinkerstraat is tijdens deze dagen tijdelijk opgeheven, zodat plaatselijk 
verkeer terecht kan. 

Na de rioolwerken in de Prins Bernhardstraat worden in deze straat de 
trottoirs en de rijbaan voorzien van bestrating. Daarna verschuift het werk 
naar de Beatrixstraat. Ook daar moeten nog rioolwerken worden uitge-
voerd en aansluitend herbestratingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Naar verwachting neemt de rea-
lisatie van het totale project tot eind 2017 in beslag. Uiteraard spelen de 
weersverwachtingen een rol bij de uitvoering en planning van de werk-
zaamheden.


