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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 bouwen van een opslagloods op de locatie Meloweg 4 (aanvraag
ontvangen d.d. 13 november 2018);

Heikant:
- h et plaatsen van een terrasoverkapping op de locatie Vlasbloem 15 (aanvraag
ontvangen d.d. 13 november 2018);
Hulst:
- h et plaatsen van 6 zonnepanelen op de locatie Lange Bellingstraat 46 (aanvraag ontvangen d.d. 12 november 2018);
- h et vergroten van het hoofdvolume en renoveren van het pand op de locatie
Steensedijk 61 (aanvraag ontvangen d.d. 12 november 2018);
- h et renoveren van het pand op de locatie Tuinstraat 21 (aanvraag ontvangen
d.d. 11 november 2018);
- h et huisvesten van maximaal 4 arbeidsmigranten voor langere tijd op de
locatie Rubensstraat 6 (aanvraag ontvangen d.d. 13 november 2018);
- h et tijdelijk wijzigen van het gebruik (pop up bioscoop) op de locatie Steenstraat 23 (aanvraag ontvangen d.d. 14 november 2018);
Lamswaarde:
- h et realiseren van een plaatsvervangend vrijstaand bijgebouw op de locatie
Frederik Hendrikstraat 21 (aanvraag ontvangen d.d. 12 november 2018);
Terhole:
- h et plaatsen van zonnepanelen op een overkappingsconstructie op de locatie
Notendijk 78 (aanvraag ontvangen d.d. 15 november 2018);
Vogelwaarde
- h et aanleggen van een nieuwe inrit aan de Bossestraat te Vogelwaarde dit
met het oog op het bereikbaar en bewoonbaar maken van het perceel gelegen
tussen Meulenpad en Bossestraat 118 (aanvraag ontvangen d.d. 16 november
2018).
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.

27 december 2018 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 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-WestBrabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

SLOOPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd, voor:
Clinge:
- het slopen van een schuur, woning en bijgebouwen op de locatie ’s Gravenstraat
232 (melding geaccepteerd d.d. 15 november 2018);

U kunt de verleende vergunningen inzien tot en met 27 december 2018. 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, 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.
NUMMERAANDUIDINGSBESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat het volgende nummeraanduidingsbesluit is genomen.
Toekenning
Hulst:
- Overslag-plein 2t is toegekend (datum besluit d.d. 14 november 2018);
- Hoefkensdijk 5t is toegekend (datum besluit d.d. 14 november 2018).
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 aanvraag
betreffende het plaatsen van een terrasoverkapping op de locatie Vlasbloem
15 te Heikant (besluit verzonden d.d. 15 november 2018 buiten behandeling te
stellen.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met

Met ingang van 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019 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.
Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de
inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren naar voren
worden gebracht.

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND
Hulst:
- het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Absdaalseweg
49 (melding geaccepteerd d.d. 14 november 2018);
Kloosterzande:
- het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op de locatie Lange Nieuwstraat 15 (melding geaccepteerd d.d. 13 november 2018).

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

: Truffinoweg 2, Hulst
: het vervangen van een bestaande WKK door een houtpelletinstallatie en het plaatsen van een pellet-opslagbunker
met transportband.
: 10 augustus 2018
: M-ACT180420

VERLENGEN BESLISTERMIJN OP AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Datum indiening
Zaaknr.

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de volgende
aanvraag om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, de beslistermijn hebben verlengd met maximaal 6
weken:

De meldingen liggen tot en met 19 december 2018 ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. U dient hiervoor een afspraak
te maken. Voor nadere informatie met betrekking tot de meldingen Activiteitenbesluit kunt u terecht bij de RUD Zeeland, op tel. 0115-745100.

Kapellebrug:
- het plaatsen van een damwand en verbreden van een inrit op de locatie Sint
Janstraat 13 (besluit verzonden d.d. 16 november 2018);
- het plaatsen van een damwand op de locatie Sint Janstraat 11a (besluit verzonden d.d. 16 november 2018).
Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar
worden gemaakt door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het
te nemen besluit.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIERE PROCEDURE)
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het wijzigen van de eerder verleende
omgevingsvergunning op de hoek Frans van Waesberghestraat en Vismarkt
(Residentie Gravenhof) (besluit verzonden d.d. 15 november 2018).

In de overeenkomst is onder meer afgesproken dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft voor het wijzigen van de bestemming agrarisch in wonen
en het realiseren van een vervangende nieuwbouwwoning met bijgebouw op
het perceel ’s Gravenstraat 232 te Clinge. Verder is overeengekomen dat de
exploitant afspraken na komt met betrekking tot het kostenverhaal.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 1E HERZIENING BESTEMMINGSPLAN KERNEN HULST
(DIABELLIPAD TE HULST)
Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel
3.8, lid 1van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan
‘1e Herziening Bestemmingsplan Kernen Hulst (Diabellipad te Hulst)’ van 22
november 2018 tot en met 2 januari 2019 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.bphuldiabellipad-001O. Het bestemmingsplan betreft
het positief bestemmen van twee bestaande garageboxen, het realiseren van
één extra garagebox en het positief bestemmen van een deel van het erf van
Bellinistraat 36 te Hulst.
Een ieder kan tot en met 2 januari 2019 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.

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN ’S-GRAVENSTRAAT TE CLINGE
Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel
3.6 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ’s-Gravenstraat
232 te Clinge van 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019 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.wpclingegravens232-001O. Het wijzigingsplan betreft het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar de bestemming
Wonen alsmede het realiseren van een vervangende nieuwbouwwoning met
bijgebouw op het perceel ’s Gravenstraat 232 te Clinge.
Een ieder kan tot en met 2 januari 2019 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, 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.
Anterieure overeenkomst
Burgemeester en wethouders maken, ter voldoening aan het bepaalde in art.
6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij een anterieure overeenkomst
ex artikel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening, hebben gesloten met de initiatiefnemers. Een anterieure overeenkomst betreft een overeenkomst over grondexploitatie die de gemeente met de initiatiefnemers sluit op het moment dat er
(nog) geen exploitatieplan is.

KENNISGEVING INCIDENTELE FESTIVITEITEN
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat op grond van artikel
4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2017 een kennisgeving is
ontvangen voor het houden van incidentele festiviteiten waarbij de afdeling 2.8
(geluidhinder) van het Activiteitenbesluit niet van toepassing is voor Stichting
Jeugdvakantiewerk Hulst, Zoutestraat 65 Hulst, op donderdag 27 december 2018.

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, 21 november 2018
Burgemeester en wethouders van Hulst,
De Burgemeester,
J.F. Mulder
De Secretaris,
S. ter Wal
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PAGADDERS TREKKEN ZICH TERUG

Op 4 november 2018 werden de Pagadders warm onthaald in Hulst.
De Hulstenaren sloten de kleine Spaanse soldaatjes onmiddellijk in
hun hart. Dat bleek uit de vele enthousiaste reacties. Helaas was een en
ander buiten een aantal onverlaten gerekend. Vandalen takelden ondertussen een zestal Pagadders toe. Daarom hebben de Pagadders zich nu
voorlopig teruggetrokken en beraden zich op een versterkte terugkomst.

Wanneer het leger wordt terug verwacht, is nog niet bekend. Curioso – de
Pagadder die hoog op de Keldermanspoort zit – houdt ondertussen de
boel in de gaten.

Wie zijn die Pagadders?
De Pagadders zijn Spaanse soldaatjes, met elk een eigen karakter. De
dertien beeldjes hebben elk hun eigen bijzondere locaties in en rondom
de stad. Elke Pagadder vertelt een stukje van de bijzondere historie van
Hulst. De Pagadders richten zich met name op kinderen. Er is een wandelroute die leidt langs alle Pagadders.
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NIEUWS VAN DE GEMEENTERAAD

LEVENSREDDERS IN HET ZONNETJE

De laatste reguliere raadsvergadering van dit jaar staat gepland op
donderdag 13 december 2018 om 19.30 uur in de raadszaal van het
stadhuis.

De Najaarsnota 2018 is voorhanden en laat zien dat de gemeente Hulst
het financieel goed op orde heeft. Voor het jaar 2018 wordt een positief
saldo verwacht van 100.000 euro. Daarnaast wordt er - door stortingen
in de Algemene Reserve - gespaard voor eventueel mindere tijden of
financiële tegenvallers. Ook het aantal investeringen is fors hoger dan de
afgelopen jaren.

Deze raadsvergadering wordt voorbereid in de raadscommissies:
Maandag 26 november 2018	Raadscommissie Algemene Bestuurlijke
Zaken
Dinsdag 27 november 2018
Raadscommissie Ruimte
Woensdag 28 november 2018 Raadscommissie Samenleving
Donderdag 29 november 2018 Raadscommissie Middelen
De bovengenoemde vergaderingen vinden allen plaats in de raadzaal van
het stadhuis te Hulst. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.
Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de vergaderingen van de raadscommissies, stelt het presidium de voorlopige
agenda van de raadsvergadering van donderdag 13 december 2018 op.
De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 6 december
2018 in het stadhuis. Deze vergadering begint om 19.30 uur.
De bovengenoemde vergaderingen zijn openbaar. Deze zijn - met uitzondering van de vergadering van het presidium – ook live te beluisteren via
www.gemeentehulst.nl.
De agenda’s, vergaderstukken en de hierbij behorende achterliggende
documenten liggen ter inzage in de gemeentewinkel te Hulst. Deze zijn
tevens terug te vinden op www.gemeentehulst.nl. De stukken zijn ook
beschikbaar via uw tablet. Download daarvoor de app Politiek Portaal en
ga naar de gemeente Hulst. Vervolgens kunt u de agenda’s en bijbehorende stukken inzien.
Voor meer informatie over deze vergaderingen of voor het gebruik maken van het spreekrecht tijdens één van de raadscommissies, kan men
zich melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of via
gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

WERKEN CLOOSTERSTRAAT GOED VOORUIT

Op vrijdag 16 november 2018 zette Burgemeester Jan-Frans Mulder negen levensredders in het zonnetje.
Dit waren:
1. Mevrouw Donja Herman uit Heikant
2. Mevrouw Petra Sponselee - Paelinck uit Heikant
3. Mevrouw Lydia Zaman uit Hulst
4. De heer Harry Wouters uit Graauw
5. De heer Jan Rijk uit Hulst
6. Mevrouw Katrien Kerckhaert uit Kloosterzande
7. De heer Jelle Jonkman uit Kloosterzande
8. De heer Vincent Lambert uit Vogelwaarde
9. De heer Steven Jansen uit Vogelwaarde
Jaarlijks worden in ons land vele mensen gered door het tijdig ingrijpen
van een ander. Dit doordat ze bijvoorbeeld direct starten met reanimeren
als iemand een hartaanval krijgt of doordat ze een persoon uit een brandend huis of uit water halen. Ook in de gemeente Hulst komt dat voor. Het
gemeentebestuur hecht er aan deze personen een blijk van waardering
te geven voor deze levensbelangrijke daden.
De personen die op 16 november 2018 werden gehuldigd waren - naar
aanleiding van een oproep van de gemeente – aangemeld. De laatste
keer dat de levensredders in het zonnetje werden gezet in de gemeente
Hulst was in maart 2016.

OP WEG NAAR MEER AED’S

Het gedeelte van de Cloosterstraat, gelegen tussen het Europlein en de
Hulsterweg is momenteel afgesloten voor het verkeer. Het overige deel
van de Cloosterstraat is toegankelijk voor alle verkeer. Het verkeer wordt
omgeleid via Europlein, Irenestraat, Beatrixstraat en Willem Alexanderstraat.
In 2019
De werkzaamheden op de kruising Cloosterstraat / Hulsterweg worden
na de jaarwisseling uitgevoerd.
Over het gehele gebied van de werkzaamheden geldt dat de bovenste
laag asfalt pas in het voorjaar 2019 wordt aangebracht. Op dat moment
wordt de straat tijdelijk weer even afgesloten voor het verkeer.

RESTEN MIDDELEEUWS KLOOSTER ONDER
‘S-GRAVENHOFPLEIN
Onder het ’s-Gravenhofplein te Hulst zijn resten gevonden van een klooster uit de late middeleeuwen. Ter plaatse wordt momenteel gewerkt aan
de bouw van appartementencomplex De Brouwerij. Hierbij zijn ter hoogte
van de Kloostergang de eeuwenoude funderingsresten blootgelegd. Het
gaat om muren en een aantal bogen. Ook zijn de resten van een kerkhof
aangetroffen.
Op het ’s-Gravenhofplein heeft een klooster van de Minderbroeders gestaan. Daarnaast was er ook een brouwerij met de naam De Halve Maen
en ook nog een de kloosterkerk.

Positieve saldo
Het positieve saldo wordt onder andere behaald door extra inkomsten
uit bouwleges. Ook is er een voordeel op de personeels- en ICT-kosten.
Daarnaast waren een aantal bedragen in de begroting opgenomen als
schatting. Deze bleken positiever uit te vallen dan ingeschat.
In de Najaarsnota zijn ook een aantal tegenvallers te constateren. Zo blijkt
de Septembercirculaire van het Rijk voor de gemeente nadelig uit te vallen. Dit gaat om een bedrag van 560.000 euro. Ook bij het onderhoud van
wegen en de openbare verlichting was sprake van hogere/extra kosten.

Extra reserves voor de toekomst
Ondanks de lagere uitkering van het Gemeentefonds heeft de gemeente
Hulst ruimte om te sparen voor eventueel mindere tijden. Zo wordt in
deze Najaarsnota een bedrag van 630.000 euro toegevoegd aan de Algemene Reserve. Hiermee verstrekt de gemeente haar weerstandsvermogen.

Sociaal domein
Het sociaal domein is qua kosten het grootste programma binnen de
gemeentebegroting. Het is verantwoordelijk voor ruim 40% van de totale lasten van de begroting. In dit programma worden onder andere
de kosten voor WMO, participatie en jeugd verantwoord. Met name het
onderdeel jeugd veroorzaakte meer kosten. De meerkosten waren ruim
575.000 euro. Deze extra kosten kunnen worden gedekt uit de eerder
opgebouwde reserve voor het sociaal domein. De gemeente hoopt echter
nog op een vangnet van het Rijk voor deze tekorten.

Investeringen
Naar verwachting komen de investeringen van de gemeente Hulst in
2018 neer op 7,4 miljoen euro. De afgelopen drie jaar heeft de gemeente
gemiddeld jaarlijks 3,9 miljoen euro aan investeringen gedaan. Voorbeelden van grote investeringen in 2018 zijn de bouw van de brede school
in Sint Jansteen, de aankoop van bedrijfsgebouwen aan het Hof te Zandeplein in Kloosterzande, de aankoop en verbouwing van Den Dullaert,
uitgaven in het kader van regionale Impulsgelden en de herinrichting en
het rioleringswerk in de Cloosterstraat in Kloosterzande en in de Julianastraat in Heikant.

De Najaarsnota 2018 wordt besproken in de vergadering van de raadscommissie Middelen van 29 november 2018. Het streven is om de Najaarsnota 2018 vast te stellen in de raadsvergadering van donderdag 13
december 2018.

De rioolwerken in de Cloosterstraat in Kloosterzande zijn zo goed als klaar.
De herinrichting van het Poolsplein is afgerond en ook de herinrichting
van de Cloosterstraat gaat goed vooruit.
Momenteel wordt gewerkt aan de herinrichting van het gedeelte van de
Cloosterstraat, gelegen tussen het Marijkeplein en de Hulsterweg. In dit
deel is geen sprake van rioolwerk. Het streven is om deze werken eind
december 2018 af te ronden.

GEMEENTE INVESTEERT ÉN SPAART

Hulst streeft er naar zo “hartveilig” mogelijk te worden. Dat houdt onder
andere in dat wordt getracht zoveel mogelijk AED’s aanwezig te hebben.
Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om zoveel mogelijk mensen te hebben die weten hoe een AED werkt en hoe je moet reanimeren.
De AED’s die gekend zijn én die dag en nacht beschikbaar zijn, staan samen in voor een dekkingsgraad van 34%. Dat kan dus nog veel beter.
Het gaat dus niet enkel om het aantal aanwezige AED’s, maar ook over
de beschikbaarheid er van. In de gemeente Hulst – zo blijkt – zijn ook
een aantal AED’s die nog niet geregistreerd zijn. Daardoor kunnen ze niet
optimaal worden benut. De aanwezigheid van AED’s is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van burgers, bedrijfsleven, organisaties en de lokale
overheid.
Kunt u reanimeren?
De gemeente Hulst heeft tot nu toe extra ingezet op het verhogen van het
aantal burgers dat weet hoe je een hartstilstand herkent, wat je als eerste
moet doen, hoe je moet reanimeren en hoe je een AED aansluit en bedient. Ruim 230 inwoners hebben een gratis cursus reanimatie gevolgd.
Zij hebben zich vervolgens geregistreerd als vrijwillige burgerhulpverlener via het oproepsysteem.
Meer AED’s in buitenkasten
De hoogste prioriteit ligt op dit moment bij de uitbreiding van het aantal
AED’s in buitenkasten. Met andere woorden: AED’s die openbaar beschikbaar zijn. Zo’n tien jaar geleden heeft de gemeente Hulst per dorpskern
een gratis AED beschikbaar gesteld. Deze zijn in de meeste gevallen ondergebracht in het dorps/gemeenschapshuis. In enkele kernen is deze
AED meteen ondergebracht in een speciale kast aan de buitenzijde van
het gebouw. Nu wordt getracht om zoveel mogelijk van de beschikbare
AED’s in een buitenkast onder te brengen.
In de gemeente Hulst heeft ook al een aantal ondernemers zelf het belang ingezien van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van hun AED. Zij
hebben deze ondertussen ook ondergebracht in een buitenkast. Daardoor
kunnen hulpverleners ook buiten de openingstijden van het bedrijf gebruik maken van de AED.
Ook in appartementsgebouwen zie je AED’s opduiken. Als die in de entreehal hangt, kan deze door alle hulpverleners worden gebruikt. Een AED
redt levens!

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
www.instagram.com/gemeentehulst
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEWINKEL
U kunt bij de gemeente Hulst met én zonder afspraak naar de gemeentewinkel komen.
Openingstijden zonder afspraak:
Maandag
9.00-12.30 uur
Dinsdag
9.00-12.30 uur
Woensdag
9.00-20.00 uur*
Donderdag 9.00-12.30 uur
Vrijdag
9.00-12.30 uur
Zaterdag
9.30-12.00 uur*

Openingstijden met afspraak:
12.30-16.00 uur
12.30-16.00 uur
12.30-16.00 uur
12.30-16.00 uur

* Op woensdag is de gemeentewinkel van 16.00 tot 20.00 uur open
voor een beperkt aanbod van producten (paspoort, rijbewijzen, uittreksels BRP, 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.
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