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INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Graauw:
-  het verbouwen van de gebouwen op de locatie Dwarsstraat 9 (aanvraag 

ontvangen d.d. 17 januari 2017);

Hengstdijk:
-  het bouwen van een nieuwe woning op de locatie Plattedijk 9 (aanvraag 

ontvangen d.d. 18 januari 2017);

Hulst:
-  het bouwen van een winkelpand met vier commerciële ruimten op de locatie 

Absdaalseweg ongenummerd (naast nummer 70), kadastraal bekend sectie N, 
nummer 924, 1045, 1046 en 1047 (aanvraag ontvangen d.d. 9 januari 2017);

-  het bouwen van een nieuwbouw winkelpand (een commerciële ruimte) op de 
locatie Absdaalseweg ongenummerd (naast nummer 70), kadastraal bekend 
sectie N, nummer 924, 1045, 1046 en 1047 (aanvraag ontvangen d.d. 9 januari 
2017);

-  het kappen van 2 bomen op de locatie nabij de Willem Alexanderstraat 6, 
kadastraal bekend sectie B, nummer 2569 (aanvraag ontvangen d.d. 18 januari 
2017);

Kapellebrug:
-  het bouwen van een bijbehorend bouwwerk op de locatie Gentsevaart 4a 

(aanvraag ontvangen d.d. 16 januari 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:

Clinge:
-  het verbouwen van de woning op de locatie ’s Gravenstraat 170 (besluit 

verzonden d.d. 16 januari 2017);

Hulst:
-  het aanleggen van een rotonde op de N258 aan de oostzijde van Absdale, ver-

vangen van een duiker, aanleg van een parallelle landbouwroute, aanleg van 
4 bushaltes en het onttrekken van een drietal aansluitingen op de provinciale 
weg op de locatie Absdaalseweg ongenummerd, kadastraal bekend sectie N, 
nummer 420 (besluit verzonden d.d. 17 januari 2017);

-  het uitbreiden van een inpandige ruimte op de locatie Marco Pololaan 2 
(besluit verzonden d.d. 19 januari 2017);

-  het plaatsen van een brandwerende wand en aanpassen van de kozijnen op de 
locatie Stationsweg 14a (besluit verzonden d.d. 20 januari 2017);

Kloosterzande: 
-  het plaatsen van een prefab aanbouw op de locatie Cloosterstraat 55 (besluit 

verzonden d.d. 20 januari 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.

NUMMERAANDUIDINGSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat het volgende num-
meraanduidingsbesluit is genomen.
 
Samenhangend met een omgevingsvergunning

Graauw:
-  Begoniastraat 44 is toegekend (datum inwerkingtreding loopt parallel aan het 

besluit van de omgevingsvergunning);

Hulst:
-  Steensedijk 71 is toegekend (datum inwerkingtreding loopt parallel aan het 

besluit van de omgevingsvergunning);
-  Wolfstraat 9 is toegekend (datum inwerkingtreding loopt parallel aan het 

besluit van de omgevingsvergunning);
-  Stationsweg 14a is toegekend (datum inwerkingtreding loopt parallel aan het 

besluit van de omgevingsvergunning);
-  Absdaalseweg 68a t/m 68e is toegekend (datum inwerkingtreding loopt paral-

lel aan het besluit van de omgevingsvergunning);

Toekenning

Clinge:
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S - Sterredreef 23a is toegekend (datum besluit d.d. 18 januari 2017);

Hulst:
- Meridiaan 48a is toegekend (datum besluit d.d. 18 januari 2017);
- Antarcticaweg 3b is toegekend (datum besluit d.d. 18 januari 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 
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:

Kuitaart:
-  het wijzigen van de dakbedekking op de locatie Hulsterweg 97 (besluit verzon-

den d.d. 16 januari 2017);
-  het wijzigen van de dakkapellen op de locatie Hulsterweg 97 (besluit verzonden 

d.d. 16 januari 2017).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 
27 februari 2017 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden onder-
tekend 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 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:

Hengstdijk:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Rummersdijks-

traat 1 (melding geaccepteerd d.d. 16 januari 2017);

Hulst:
-  het slopen van een loods op de locatie Stationsplein 22e (melding geaccepteerd 

d.d. 16 januari 2017);
-  het slopen van de garage op de locatie Hattingalaan 3 (melding geaccepteerd 

d.d. 16 januari 2017);

Vogelwaarde:
-  het verwijderen van asbesthoudende dakplaten op de locatie Rapenburg 111 

(melding geaccepteerd d.d. 16 januari 2017).

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND
Ontwerpbesluit gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning H. Naessens

Burgemeester en wethouders van Hulst hebben een aanvraag ontvangen voor 
het intrekken van een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht van H. Naessens, Molenstraat 101 te Clinge. Het verzoek heeft 
betrekking op het intrekken van de maximum vergunde opslag van 50 kg NC kruit 
en 50 kg zwart kruit.
Het ontwerpbesluit ligt ter inzage vanaf 26 januari tot en met 8 maart 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 het 
stadhuis, Gelegen aan de Grote Markt 21 te Hulst, op werkdagen van 9.00-12.00 
en na telefonische afspraak van 13.00-16.00 uur.

Een ieder kan tot en met 8 maart 2017 schriftelijk, zienswijzen over het ont-
werpbesluit indienen bij RUD Zeeland Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Hierbij kan 
worden verzocht persoonlijke gegevens niet bekend te maken. In deze periode 
kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegen-
heid geboden na telefonische afspraak.

Enkel belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden 
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben 
ingediend over het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot A.A.M.J. Oostvogels van de RUD 
Zeeland, op tel. +31 (0)6 51206349. Het ontwerp besluit staat geregistreerd onder 
nummer W-IOV160023/ 00145750.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL IVM VESTINGCROSS

Burgemeester en wethouders van maken bekend dat zij in verband met het 
evenement Vestingcross een aanvullend verkeersbesluit hebben genomen. 

Hierbij wordt op zaterdag 11 februari 2017, vanaf 16.00 uur tot zondag 12 
februari 2017 om 20.00 uur, het ter plaatse aangegeven parkeerterrein aan het 
Havenfort te Hulst uitgebreid voor het parkeren van campers. Dit maakt het 
mogelijk om naast de 15 reeds aanwezige camper parkeerplaatsen, campers te 

parkeren in een hiervoor normaliter niet bestemd parkeervak.

Daarnaast wordt op zondag 12 februari 2017, vanaf 06.00 uur tot 20.00 uur een 
parkeerverbod ingesteld op de parkeerplaatsen gelegen in de Overdamstraat te 
Hulst.

De overige maatregelen zoals opgenomen in het reeds genomen verkeersbesluit 
blijven onverminderd van kracht.

Hierbij is op de genoemde tijden tevens een parkeerverbod en een wegsleepre-
geling van kracht in de Overdamstraat te Hulst. Auto’s die tijdens de genoemde 
tijdstippen toch in voornoemde straat staan geparkeerd, kunnen, indien nood-
zakelijk, met gebruikmaking van de Wegsleepverordening Hulst 2010 op kosten 
van de desbetreffende automobilist worden weggesleept.

VERKEERSMAATREGEL RIJRICHTING FRANS VAN WAESBERGHESTRAAT EN GEDEELTE 
TUSSEN HOUTENKWARTIER EN GENTSESTRAAT TE HULST

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een verkeers-
besluit hebben genomen betreffende de rijrichting in de Frans van Waes-
berghestraat en tussen het Houtenkwartier en de Gentsestraat te Hulst zal 
tweerichtingsverkeer worden.

De genomen verkeersbesluiten worden gepubliceerd op www.officielebekend-
makingen.nl.

Met ingang van 25 januari tot en met 8 maart 2017 ligt het verkeersbesluit voor 
een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te 
Hulst.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden van 25 
januari tot en met 8 maart 2017 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het 
bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam 
en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Tevens kan indien bezwaar wordt gemaakt, een verzoek om voorlopige voor-
ziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank sector 
bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor een verzoek om een 
voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

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, 25 januari 2017

Burgemeester en wethouders van Hulst,
De Burgemeester, J.F. Mulder
De Secretaris, S. ter Wal
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Zoals gebruikelijk zijn in januari de definitieve bevolkingsgegevens 
op een rijtje gezet. Het definitieve aantal inwoners van de gemeente 

Hulst is per 1 januari 2017 vastgesteld op 27.388. Hiervan hadden 13.648 
inwoners het mannelijke geslacht en 13.740 inwoners het vrouwelijke. 
Ten opzichte van 1 januari 2016 is het totaal aantal inwoners van de ge-
meente Hulst met 16 gestegen.
In 2016 zijn er in de gemeente Hulst 193 pasgeborenen geregistreerd: 
100 jongetjes en 93 meisjes. Er zijn in 2016 in onze gemeente meer men-
sen overleden dan geboren. In totaal overleden namelijk 283 inwoners; 
146 mannen en 137 vrouwen. 
In de leeftijdscategorie van 95-99 had de gemeente Hulst op 1 januari 
2017 56 inwoners, waarvan 15 heren en 41 dames. In de leeftijdscatego-
rie van 100-104 had de gemeente Hulst op 1 januari 2017 5 inwoners, en 
wel 1 man en 4 vrouwen. Van het totale inwoners-
aantal was op 1 januari 2017  17,1% jonger dan 
achttien jaar en 23,7% was 65 jaar en ouder. 
Het aantal inwoners met de Belgische natio-
naliteit is in onze gemeente altijd hoog ge-
weest en is dat nu nog. Op 1 januari 2017 
telde onze gemeente 2.526 inwoners 
met de Belgische nationaliteit. Een jaar 
geleden waren er dat 2.401.

WMO-RAAD VERGADERT

Op dinsdag 31 januari 2017 vergadert de Wmo-raad Hulst om 19.30 uur 
in ’t Kruispunt, aan de Tabakstraat 26  te Hulst. Tijdens deze vergadering 
wordt gesproken over de Innovatie in de verpleeghuiszorg en Beschut 
Wonen. Ook kijkt de Wmo-raad terug op 2016 aan de hand van het con-
cept-jaarverslag 2016. Daarnaast wordt verslag gedaan van de bijeen-
komst van de Woonadviescommissie. Tenslotte worden de wijzigingen in 
het besluit “Maatschappelijke ondersteuning 2017 gemeente Hulst” be-
sproken, waarin de criteria voor toewijzing van hulp op diverse terreinen 
zijn uitgewerkt. Belangstellenden zijn van harte welkom. Indien u een 
onderwerp aan de orde wilt stellen tijdens de vergadering, dan bestaat 
daartoe de gelegenheid. U dient dit voor aanvang van de vergadering bij 
de voorzitter te melden. 
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ACTIVITEITEN GEMEENTE HULST

26 januari ’17 Mantelzorgcafé – Binnendéur Kloosterzande
26+27+30+31 januari ’17 KBO biljarten – De Warande Sint Jansteen
26 januari ’17 Hobbymiddag KBO – Malpertuus Clinge
26 januari ’17 Dansen – Malpertuus Clinge
27 januari ’17 Kaarten – Café De Zandberg
27 januari ’17 KBO kaarten – Binnendéur Kloosterzande
27 januari ’17 Bingo – Antonius Kloosterzande
27 januari ’17 Bingo KBO – Malpertuus Clinge
27 januari ’17  Open dag seniorweg – De Lieve Hulst
27 januari ’17 Wandelen en kaarten KBO – Malpertuus Clinge
27 januari ’17 Oefenavond – Hof ter Nesse Ossenisse
27 januari ’17 Voorleesfeest – Bibliotheek Hulst
28 januari ’17 Internetcafé – Malpertuus Clinge
28 januari ’17 Passions4drums – Reynaertland Hulst
28 januari ’17 Rommelmarkt – Tabakstraat 26 Hulst
29 januari ’17 Gaaibollen – Hof ter Nesse Ossenisse
29 januari ’17 Uit op zondagmiddag – De Lieve Hulst
30 januari ’17 Internetcafé -  Antonius Kloosterzande
30 januari ’17 KBO bingo – De Warande Sint Jansteen
30 januari ’17  Themamaaltijd, beautysalon en Frituur ‘t 

Frietpaleisken – Antonius Kloosterzande
30 januari ’17  KBO internetcafé en biljartles – De Warande 

Sint Jansteen
30 januari ’17 Koersbal KBO – Malpertuus Clinge
31 januari ’17 Optreden koor Hulst – Malpertuus Clinge
31 januari ’17  Bibliotheek en sjoelen/kaarten/creaclub – 

Antonius Kloosterzande
31 januari ’17  KBO jeu de boules/koersbal en sjoelen – De 

Warande Sint Jansteen
1 februari ’17 Gymles voor senioren – Dorpshuis Terhole
1 februari ’17  Gymles voor senioren – Dorpscentrum Vogel-

waarde
1 februari ’17 Cursus Spaans – De Warande Sint Jansteen
1 februari ’17 Koersbal – Malpertuus Clinge

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. 

www.gemeentehulst.nl
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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 Tijs de Puysseleijr. Eindredactie: Micaëla Boone
Tel. 0114-389135 communicatie@gemeentehulst.nl 

GEMEENTEGIDS 2017

De gemeentegids 2017 is beschikbaar. De gemeentegids wordt niet 
langer huis-aan-huis verspreid. Geïnteresseerden kunnen de gids 

ophalen in de gemeentewinkel, aan de Grote Markt 24 te Hulst. Ook kunt 
u voor een gemeentegids terecht  in de diverse dorps- en gemeenschaps-
huizen en in de bibliotheek te Hulst. Daar zijn ook gemeentegidsen voor-
handen. Ook in de verzorgingshuizen zijn gidsen beschikbaar.
Mocht u een gemeentegids toegestuurd willen krijgen, dan kun u dit 
doorgeven aan de uitgever van de gemeentegids FMR Producties op tel. 
0223-661425. Zij zorgen er dan voor dat u de gids thuis gestuurd krijgt. 

Naast de papieren gemeentegids is er ook een E-gids ter vervanging van 
de Digi-gids. De E-gids is meer interactief dan de Digi-gids; biedt ruimere 
mogelijkheden. De E-gids is – net als de Digi-gids te vinden op de ge-
meentelijke website.

Voor vragen over de inhoud van de gemeentegids kunt u contact opne-
men met de gemeente Hulst via communicatie@gemeentehulst.nl of tel. 
14 0114. Heeft u vragen over advertentieruimte in de gemeentegids kunt 
u contact opnemen met FMR Producties op tel. 0223-661425.

De enige echte gemeentegids
De gemeentegids van Hulst wordt uitgegeven door FMR Producties uit 
Den Helder. Mocht u als ondernemer benaderd worden door een ander 
bedrijf, dan weet u dat er geen sprake is van een samenwerking met de 
gemeente Hulst en dat het bedrijf de gids op eigen initiatief uitgeeft. 

EVENEMENTEN MET VERKEERSHINDER: 
FEBRUARI 2017

De komende maand zijn er een aantal evenementen waarvoor een ver-
keersbesluit is genomen. In verband met deze evenementen geldt ter 
plaatse een wegafsluiting, een parkeerverbod en is de wegsleepregeling 
van kracht. Auto’s welke tijdens de genoemde tijdstippen en data toch op 
de genoemde plaatsen staan geparkeerd, kunnen - indien noodzakelijk 
- op kosten van de desbetreffende automobilist worden weggesleept.

In februari 2017 betreft het de volgende evenementen: 

12 februari 2017:  Vestingcross – Hulst: Tivoliweg (ged. tussen Lyce-
umstraat en Dubbele Poort) – Glacisweg - Hulster 
Nieuwlandweg (ged. tussen Tivoliweg en Bol-
lewerck) - Wilhelminalaan (gedeelte tussen Gla-
cisweg en Liduinapark) - Zandstraat (ged. tussen 
Glacisweg en W. Alexanderstraat) - Dubbele Poort 
- Minderbroedersstraat (ged. tussen Overdamstraat 
en Kloostergang) – Overdamstraat - Graauwse Poort 
- Dubbele Poort - ’s-Gravenhofplein en Grote Markt.

24 februari 2017:  Kindercarnavalsoptocht – Sint Jansteen: Wilhelmi-
nastraat – Hoofdstraat – Hemelstraat – Pr. Hendrik-
straat – Burg. IJsebaertstraat.

25 februari 2017:  Carnavalsoptocht – Graauw: Oude Kaai – Dorpsstraat 
– Irisstraat – Irenestraat – Jacintastraat – Rozenstraat 
– Dorpsstraat.

25 februari 2017:  Carnavalsoptocht – Vogelwaarde: Hengstdijkse Kei-
weg - Rapenburg – Bossestraat – Kerkstraat – Popu-
lierenstraat – Elzenstraat. 

25 februari 2017:  Carnavalstoptocht – Clinge: Kijkuitstraat - ’s-Graven-
straat – Kon. Julianastraat – Beatrixstraat - Beukel-
zstraat – F. Halsstraat – ’s-Gravenstraat.

25 februari 2017:  Carnavalsoptocht – Sint Jansteen: Wilhelminastraat – 
Hoofdstraat – Geslechtendijk – Puttingstraat – Oude 
Galgenstraat – Hemelstraat – Pr. Hendrikstraat – 
Burg. IJsebaertstraat. 

25 februari 2017:  Kindercarnavalsoptocht – Kloosterzande: Hof te 
Zandeplein – Hulsterweg – W. Alexanderstraat - 
Beatrixstraat – Marijkeplein – Irenestraat – Europlein 
– Cloosterstraat. 

25 februari 2017:  Verlichte carnavalsoptocht – Kloosterzande: Cloos-
terstraat – Europlein – Irenestraat – Marijkeplein 
– Beatrixstraat – W. Alexanderstraat - Hulsterweg – 
Hof te Zandeplein

26 februari 2017:  Carnavalsoptocht – Hulst: Van der Maelstedeweg 
– Stationsweg – Gentsestraat – Grote Markt – Corn. 
de Vosplein – Kleine Bagijnestraat – Schuttershof – 
Nieuweweg – Moervaartstraat – Godsplein – Dub-
bele Poort – Overdamstraat – Steenstraat. 

26 februari 2017:  Carnavalsoptocht – Lamswaarde: J. de Waalstraat – 
Fr. Hendrikstraat – Abeeledreefje – Hoefkensdijk – 
Dreef.

27 februari 2017:  Carnavalsoptocht – Nieuw-Namen: Hombachstraat – 
Hulsterloostraat – Kauterstraat – Willemstraat – Can-
tecleerplein – Arnoutstraat - Cuwaertstraat – Isegrim 
– Veerstraat. 

27 februari 2017:  Carnavalsoptocht – Terhole: Margaretsedijk – Ha-
vendijk - Hulsterweg – Notendijk – Hoofstraat - 
Vlietstraat.

28 februari 2017: Leurdag – Hulst: Gentsestraat en Grote Markt
28 februari 2017:  Kinderoptocht – Hulst: Overdamstraat – Fr. van 

Waesberghestraat – Gentsestraat – Grote Markt – 
Steenstraat.

28 februari 2017:  Bal Masque – Kloosterzande: Cloosterstraat ter 
hoogte van huisnummer 1 t/m 40.

29 februari 2017:  Carnavalsoptocht – Kloosterzande: Kruisweg – Groe-
nendijk – Poolsplein – Cloosterstraat – Hulsterweg 
– Hof te Zandeplein.

29 februari 2017:  Boerenbruiloft – Hulst: Grote Markt – Corn. de Vos-
plein – Kleine Bagijnestraat – Schuttershof – Grote 
Bagijnestraat – Steenstraat – Fr. van Waesberg-
hestraat – Gentsestraat.

De volledige lijst met straten waarvoor de afsluiting of het parkeerverbod 
geldt, kunt u inzien op www.gemeentehulst.nl. Ook kunt u een en ander 
inzien in de gemeentewinkel te Hulst.

KUNSTRAAD ZOEKT BESTUURSLID

De Kunstraad Hulst is op zoek naar een nieuw be-
stuurslid. Gezocht wordt naar iemand met belang-
stelling en enige kennis van met name beeldende 
kunst. Het betreft een vrijwilligersfunctie.  
De Kunstraad vergadert op de eerste woensdag 
van de maand in het stadhuis van Hulst. De verga-
dering begint om 19.30 uur en duurt één tot twee uur. 

De taken en doelstellingen van de Kunstraad Hulst zijn op hoofdlijnen: 
- Initiatieven op het gebied van kunst ontplooien en bestaande initiatie-
ven ondersteunen.

-Verbindingen vormen tussen bestaande organisaties en evenementen.
-Vraagbaak voor kunstenaars .
- Professionele en amateurkunst: aandacht voor beide, onderscheid en 
samenwerking.

-Promotie van kunst in Hulst.
-Toewerken naar ‘Hulst cultuurstad’ of ‘Hulst kunststad’.

Voor nadere informatie kunt u zich melden bij de secretaris van de Kunst-
raad via info@kunstraadhulst.eu.

ELEKTRISCHE LAADPALEN 
Elektrische auto’s zijn schoner, zui-
niger en beter voor het milieu. 
Daarom biedt de gemeente Hulst 
mogelijkheden om laadpalen voor 
deze auto’s te realiseren op haar 
grondgebied. Het streven is om er 
voor te zorgen dat iedereen met een 
elektrische auto, deze kan opladen binnen een straal van 250 meter. De 
gemeente plaatst zelf geen palen en is geen eigenaar van laadpalen. Wel 
heeft de gemeente de firma Allego toestemming gegeven om laadpun-
ten in gemeente Hulst te realiseren en exploiteren. 
Heeft of krijgt u als inwoner van de gemeente Hulst binnenkort een elek-
trische auto, maar is er geen laadpaal bij u in de buurt? U kunt dan zelf 
een laadpunt aanvragen. Uw elektrische of hybride auto moet wel ten-
minste 50 km of 9kWh accucapaciteit hebben. U kunt een laadpunt op de 
openbare weg enkel aanvragen als u geen mogelijkheid heeft om op uw 
eigen terrein een laadpunt te realiseren. Als er binnen een straal van 250 
meter al een laadpaal aanwezig is, wordt er geen extra paal geplaatst.
Een overzicht van de reeds geplaatste laadpalen/punten vindt u op www.
oplaadpalen.nl 
In de binnenstad van Hulst gelden bijzondere regels. Daar kunnen – wan-
neer er behoefte aan is – enkel laadpunten worden gerealiseerd op de 
Grote Markt, het Oranjebolwerk, het Galgebolwerk, de Paardenmarkt en 
het ’s-Gravenhofplein. 
Wilt u een laadpunt aanvragen, meldt u zich dan aan op http://open-
baarladen.nl/Hulst. Meer informatie over elektrische laadpalen in de 
gemeente Hulst vindt u op  http://www.gemeentehulst.nl/Inwoners/
Parkeren_verkeer_vervoer/Elektrische_laadpalen.

LET OP WELKE DAG U PARKEERT OP DE MARKT

Elke maandag is het weekmarkt in Hulst. En op donderdag is er wekelijks 
de donderdagmarkt. In verband met beide markten dient het marktplein 
vrij gemaakt te worden. Auto’s kunnen dan niet parkeren. Voor de maan-
dagmarkt betreft dit het gehele marktplein. Voor de donderdagmarkt is 
dat het voorste deel van het marktplein.
Om er zeker van te zijn dat het plein beschikbaar is voor de marktkooplie-
den, geldt er op maandag een parkeerverbod vanaf 3.00 uur. Op donder-
dag geldt dit vanaf 5.00 uur en wel voor de parkeervakken op de voorste 
twee rijen van de markt. Op beide dagen is het marktplein ten laatste om 
18.00 uur weer volledig beschikbaar voor het parkeren. 
Jammer genoeg vergeten mensen de avond te voren nogal eens dat de 
volgende dag een marktdag is. Hun auto zorgt er dan voor dat de markt-
kooplieden de markt niet (tijdig) kunnen opbouwen. Getracht wordt al-
tijd om de eigenaar van de auto te lokaliseren. Lukt dat echter niet vlot 
genoeg, dan is het helaas nodig de auto weg te slepen. Dat is voor geen 
van betrokken partijen fijn. Voor de eigenaar van de auto niet, omdat het 
wegslepen van een auto 333 euro bedraagt én voor de marktkooplieden 
niet, omdat het de nodige hinder oplevert. 

Daarom: Zondag en woensdag opletten als u uw auto ’s-avonds op de 
markt parkeert!


