Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum

07-05-2019

Voorzitter

J.P.E.M. Hageman

Aanwezigen

D.J.G.M. van Damme-Fassaert, G.F.A. Depauw, J.P.E.M. Hageman, R. Ruissen,
A.A.V. Totté en S. ter Wal

Afwezig:

J.F. Mulder

1

Opening

2

Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 april jl. en 30 april jl.

Besluit
Accoord
3

Hamerstukken

3.1

Brief Wijkraad m.b.t. afsluiten Frans van Waesberghestraat
Afwijzen voorgestelde oplossingen.

Besluit
Akkoord
3.2

Dethon jaarcontract 2019
Dethon opdracht verlenen voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
gedurende het jaar

Besluit
Akkoord
3.3

Snoeien boom
De melder op de hoogte brengen dat de boom op kort termijn zal worden
gesnoeid

Besluit
Akkoord
3.4

Brief inwoner zorgen mbt jeugdzorg
Betrokkene laten weten de brief voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit
Akkoord
4

Bespreekstukken

4.1

De Statie Verbindingszone
- instemmen met opdrachtverlening voor het herstel en afscherming van de
muren aan de Absdaalseweg
- de totale kosten van leegruimen, sloop, herstel en afscherming van de muren
betrekken in de Voorjaarsnota 2019

Besluit
Accoord
4.2

Toewijzingsbeleid woonwagenstandplaatsen
Gewijzigd toewijzingsbeleid woonwagenstandplaatsen gemeente Hulst 2018
vaststellen.

Besluit
Akkoord
4.3

Verzoek ZorgSaam
ZorgSaam uitnodigen deel te nemen aan de gesprekken om te komen tot een
plan om een beroep te doen op de middelen uit het programma Kansrijke
Start.

Besluit
Accoord
4.4

50 jaar bestaan van het dorp Vogelwaarde
Akkoord gaan om een bedrag van 500,- beschikbaar te stellen voor het
organiseren van een dorpsfeest in Vogelwaarde.

Besluit
Accoord
4.5

Bouwplan Deelgebied 4 Nieuwe Bierkaai
Kennisnemen van het voorlopig ontwerp bouwplan voor de locatie deelgebied
4 Nieuwe Bierkaai te Hulst en instemmen met het uitwerken van dit plan tot
Pagina 2

een definitief ontwerp en een aanvraag omgevingsvergunning.

Besluit
Aanhouden
4.6

Parkeerproblemen Pastoor Doensstraat te Heikant
Instemmen met het antwoord m.b.t. de schriftelijk vraag aan het college van de
heer K.L. Martinet (fractie CDA).

Besluit
Accoord. Brief redigeren.
4.7

Uitruilen bouwtitels tussen Zeeuwse gemeenten
Instemmen met het verplaatsen van bouwtitels tussen Zeeuwse gemeenten,
indien wordt voldaan aan het provinciaal en gemeentelijk beleid.

Besluit
Instemmen met verplaatsen van deze bouwtitel, indien wordt voldaan aan
Provinciaal en gemeentelijk beleid.
4.8

Bouwplan Tragel en Woonstichting van der Maelstedeweg 56 - 60 te Hulst
Instemmen met het afwijken van een aantal gestelde stedenbouwkundige
randvoorwaarden voor het bouwplan ‘van der Maelstedeweg 56-58-60’ te
Hulst.

Besluit
Aanhouden
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