week 28 - woensdag 10 juli 2019

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

Hulst:
- het vervangen van een garagedeur op de locatie Wagnerstraat 6 (aanvraag
ontvangen d.d. 7 juli 2019).
- h et toevoegen van een dienstverlenende functie aan het bestaande gebouw
op de locatie Europaplein 18 (aanvraag ontvangen d.d. 5 juli 2019).
- h et kappen van bomen op de locatie Nieuweweg 76 (aanvraag ontvangen d.d.
1 juli 2019).
- h et realiseren van een ontsluiting richting de Poorterslaan op de locatie Gildenstraat 1 (aanvraag ontvangen d.d. 7 juli 2019).
- h et bouwen van een loods op de locatie Riet- En Wulfsdijkweg 20 (aanvraag
ontvangen d.d. 2 juli 2019).
Nieuw Namen:
- h et slopen van 11 woningen op de locatie Nobelplein 22 (aanvraag ontvangen
d.d. 1 juli 2019).
Kloosterzande:
- h et aanleggen van een paardenbak en starten van een zorgboerderij op de
locatie Lange Nieuwstraat 7 (aanvraag ontvangen d.d. 3 juli 2019).
- h et plaatsen van tijdelijke woonunits en een douchecontainer op de locatie
Lange Nieuwstraat 8 (aanvraag ontvangen d.d. 28 mei 2019).
Clinge:
- h et realiseren van een plaatsvervangende woning op de locatie ’s-Gravenstraat
31 (aanvraag ontvangen d.d. 1 juli 2019).

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 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.

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIERE PROCEDURE)
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij omgevingsvergunningen hebben geweigerd voor:
Hulst:
- het huisvesten van arbeidsmigranten op de locatie Havenkaai 9 (besluit verzonden d.d. 1 juli 2019).
U kunt de geweigerde vergunningen inzien tot 13 augustus 2019. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 13
augustus 2019 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
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda).

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
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 omgevingsvergunningen hebben verleend voor:
Hulst:
- h et verhuren van kamers op de locatie Glacisweg 50 (besluit verzonden d.d. 4
juli 2019).
- h et verlengen van de omgevingsvergunning voor de pop-up bioscoop op de
locatie Steenstraat 23 (besluit verzonden d.d. 2 juli 2019).
- h et oprichten van een kapsalon op de locatie Hogeweg 11 (besluit verzonden
d.d. 2 juli 2019).
Kloosterzande:
- h et bouwen van een woning met garage op de locatie Monnikenstraat 29
(besluit verzonden d.d. 2 juli 2019).
- h et kappen van bomen op de locatie Emmastraat en Pastoor Versterplein
(besluit verzonden d.d. 5 juli 2019).

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:
Kloosterzande:
- het wijzigen van de inrit op de locatie Kruisdorpsedijk 16 (besluit verzonden d.d.
4 juli 2019).
Sint Jansteen:
- het wijzigen van de kozijnen op de locatie Hoofdstraat 35 (besluit verzonden
d.d. 4 juli 2019).
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 16
augustus 2019 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 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
Sint Jansteen:
- h et bouwen van 13 woningen op locatie Puttingstraat 15 t/m 39 (besluit
verzonden d.d. 5 juli 2019).
- h et uitbreiden van de bestaande bakkerij op locatie Hoofdstraat 14a (besluit
verzonden d.d. 5 juli 2019).
U kunt de verleende vergunningen inzien tot zes weken na de datum van
verzending. 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 voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006,
4800 PA Breda).

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd, voor:
Hulst:
- het verwijderen van de kozijnen, de dakpannen en asbesthoudend materiaal
van/uit 6 woningen op de locatie Moerschansstraat 188 t/m 194 (melding
geaccepteerd d.d. 2 juli 2019).
- het verwijderen van asbest dakplaten op locatie Van Dortmontlaan 12 (melding
geaccepteerd d.d. 1 juli 2019).
Hengstdijk:
- de sloop van een chalet inclusief tuininrichting op de locatie recreatiecentrum
De Vogel (melding geaccepteerd d.d. 1 juli 2019).
- de sloop van de bovenverdieping van twee schuren op de locatie Sint Josephstraat 11 (melding geaccepteerd d.d. 4 juli 2019).

6 (2), Hulst’ van 11 juli tot en met 21 augustus 2019 voor een ieder ter inzage
ligt in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal
raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.wpbuiten19havikdk6-001O. Het wijzigingsplan betreft het
wijzigen van de vorm van het agrarisch bouwvlak.
Een ieder kan binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen
naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Hulst,
Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden
gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met deze afdeling Wonen & Werken, tel.: 14 0114.

BESTEMMINGSPLAN VERMEERPLEIN CLINGE
Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel
3.8, lid 3 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad bij besluit
van 27 juni 2019 het bestemmingsplan ‘Vermeerplein Clinge’ gewijzigd heeft
vastgesteld. Het bestemmingsplan is gericht op het herverkavelen van het
Vermeerplein te Clinge met 12 tot 14 grondgebonden woningen in plaats van 16
(zorggeschikte) appartementen en een gezondheidscentrum.
De door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen betreffen:
- Vergroten van de woonbestemming
- Verkleinen bouwvlak voor woningbouw
- Aanscherpen motivering Wet natuurbescherming
Voor de exacte wijzigingen verwijzen wij u naar de notitie ‘Overzicht ambtshalve
wijzigingen‘ behorend bij het vaststellingsbesluit.
Het besluit van de gemeenteraad, de notitie ‘Overzicht ambtshalve wijzigingen’,
en het vastgestelde bestemmingsplan liggen van 11 juli tot en met 22 augustus
2019 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst.
Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpclingevermeerpl-001V.
Beroep
Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar
heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat hij geen zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren heeft
gebracht kan binnen de termijn van 12 juli 2019 tot en met 22 augustus 2019
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar
voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht.
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de
naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar
rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te
worden.
Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat
verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een
verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, tel.: 14 0114.

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND
Melding Activiteitenbesluit
In het kader van het Activiteitenbesluit zijn de volgende meldingen ontvangen
Locatie		
Voor 		
Datum indiening
Zaaknr.		

: Zorgdijk 4 te Nieuw Namen
: het realiseren van een wasplaats
: 2 juli 2019
: M-ACT190312

Locatie		
Voor 		
Datum indiening
Zaaknr.		

: Zuiddijk 18 te Hengstdijk
: het realiseren van een wasplaats
: 2 juli 2019
: M-ACT190311

Locatie		
Voor 		
Datum indiening
Zaaknr.		

: Willem Hendrikstraat te Graauw
: een tijdelijke opslag van 200m3
: 28 juni 2019
: M-ACT190301

VERLENGEN BESLISTERMIJN OP AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
NUMMERAANDUIDINGSBESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat het volgende nummeraanduidingsbesluit is genomen.
Samenhangend met een omgevingsvergunning
Hulst:
-D
 iabellipad 2 te Hulst toegekend (datum inwerkingtreding loopt parallel aan
het besluit van de omgevingsvergunning).
Intrekking
Hulst:
- Saxhavenstraat 21a wordt ingetrokken (datum besluit d.d. 3 juli 2019).
- A bsdaalseweg 68a, 68b, 68c, 68d en 68e wordt ingetrokken (datum besluit
d.d. 3 juli 2019).
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes
weken tegen het genomen besluit een bezwaarschrift indienen bij het college

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 zes
weken:
Kloosterzande:
- het uitbreiden van een woning op de locatie Groenendijk 88a (besluit verzonden
d.d. 5 juli 2019).
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.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij
Schelfhout-Boone, J.J.M. medewerker van RUD Zeeland, tel. 06 51204632 of
0115-745100.
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 tel.
0115-745100.

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN ‘HAVIKDIJK 6, HULST’
WEGSLEPEN AUTO TYBAERTSTRAAT NIEUW NAMEN
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 ‘Havikdijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 juli 2019 een auto van
de Tybaertstraat te Nieuw Namen laten verwijderen. Het betreft een grijze Opel
Vectra zonder kenteken.
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De auto is van de openbare (gemeentelijke) weg verwijderd omdat het voertuig
al geruime tijd onbeheerd achtergelaten was op de weg. In een dergelijke
situatie kan in het kader van de veiligheid en een doelmatig beheer van de
gemeentelijke weg een voertuig van deze weg worden verwijderd.

INFO

www.gemeentehulst.nl

De eigenaar/rechthebbende van het verwijderde voertuig wordt via deze weg
verzocht zich te melden bij de gemeente Hulst.
Het voertuig is opgeslagen en zal pas aan de eigenaar/rechthebbende worden
teruggegeven indien deze de door de gemeente gemaakte sleep- en bewaarkosten voldoet.
Nadat de wettelijke bewaartermijn van dertien weken is verstreken zal het
voertuig worden verkocht of vernietigd.
Het besluit tot toepassing van bestuursdwang wordt op deze wijze bekend
gemaakt omdat van de eigenaar/rechthebbende van de verwijderde auto geen
gegevens bekend zijn.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 14 augustus 2019 een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van naam, adres, handtekening, dagtekening, omschrijving waartegen
bezwaar wordt gemaakt en waarom bezwaar wordt gemaakt.
Wanneer dringende spoed is vereist, kan eveneens een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-WestBrabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Wonen & Werken van de
gemeente Hulst, op tel. 14 0114.

INCIDENTELE FESTIVITEIT DE KAUTER
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:
Gemeenschapscentrum De Kauter, Hulsterloostraat 81 Nieuw-Namen, op zaterdag 24 augustus 2019.

MEDEDELING
Het college van burgemeester en wethouders van Hulst maakt, gelet op het
bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling
3.6 van de Algemene Wet Bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de
Algemene Wet Bestuursrecht, bekend, dat de navolgende besluiten op 4 juli
2019 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 “Beleid en regelgeving” naar
“Bekendmakingen” te gaan. Aanbevolen wordt om bij “Uw zoekterm(en)”
de titel of een gedeelte van de titel van hetgeen u zoekt, in te vullen en
vervolgens direct te gaan naar de “Aanvullende zoekcriteria”. Bij “Type
organisatie(s)” selecteert u “Gemeente” met een bevestiging; bij “Publicerende
organisatie(s)” vult u Hulst in, waarna u Hulst selecteert als dat wordt getoond.
U bevestigt vervolgens de selectie. Klik onderaan de ingevulde pagina op “Start
zoekopdracht”.
Nr. 151782: Besluit tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2019 van de gemeente
Hulst, zoals in dat raadsbesluit nader is aangegeven; tevens bevattende het
besluit tot vaststelling van de 17de begrotingswijziging van de programmabegroting 2019, inclusief de daarin opgenomen mutaties in de investeringen en de
reserves.
Deze besluiten liggen ingevolge artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht
en/of bij wijze van extra service voor een ieder ter inzage in de Gemeentewinkel gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst en kunnen daar kosteloos worden
ingezien. 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.

INTERNATIONALE BELOFTEN KOERS HULST
Op vrijdag 12 juli en zaterdag 13 juli 2019 is het de U23 RS – Internationaal beloften weekend. De wedstrijd op vrijdag 12 juli 2019 vindt plaats
in de gemeente Hulst. Start en finish liggen in de Hulster binnenstad. Het
is een tijdrit, waarvan de eerste rijder start om 17.30 uur en de laatste
omstreeks 21.00 uur finisht op de Grote Markt. Dit zorgt voor verkeershinder.
De route die de rijders volgen is: Lange Nieuwstraat, Houtmarkt, Kleine
Bagijnestraat, Zoutestraat, Veldstraat, Zeildijk, Polvisstraat, Schenkeldijk,
Langedamsedijk, Zoutestraat, Standertmolenstraat, Beerweg, Kieldrechtse Molenstraat, Hoogestraat, Kijkuitstraat, Bietenweg, Clingeweg, Van der
Maelstedeweg, Stationsweg, Gentsestraat en Grote Markt.
Wegafsluitingen
De Grote Markt in Hulst is op vrijdag 12 juli 2019 afgesloten vanaf 8.00
uur tot 23.00 uur.
Het Cornelis de Vosplein, de Lange Nieuwstraat en Houtmarkt te Hulst zijn
deze dag vanaf 12.00 uur 22.00 uur afgesloten.
De volgende straten zijn afgesloten vanaf 16.00 uur tot 22.00 uur: Gentsestraat, Steenstraat, Stationsweg, Kleine Bagijnestraat, Zoutestraat (gedeeltelijk), Lange Bellingstraat en Paardenmarkt te Hulst.
De overige straten van het parcours worden niet permanent afgesloten.
Daar wordt het verkeer begeleid door verkeersregelaars.
Omleiding
Tijdens de wegafsluitingen zijn er omleidingsroutes. Op diverse punten
zijn verkeersregelaars actief.

FINANCIËLE UITDAGINGEN VOOR HULST

De gemeente Hulst staat voor financiële uitdagingen. Daar waar de financiële resultaten de afgelopen jaren positief waren, laat de Voorjaarsnota
2019 een ander beeld zien. In de gemeentebegroting 2019 was nog sprake van een overschot van 104.000 euro. De Voorjaarsnota laat een tekort
zien van 493.000 euro. De financiële vooruitzichten zijn nu beduidend
minder positief. Dit komt met name door Rijksbeleid en ontwikkelingen
waar de gemeente geen of minder invloed op heeft.

Toch investeren
Ondanks de mindere vooruitzichten voor 2019 investeert de gemeente
Hulst in de leefbaarheid van de kernen. Verder worden verenigingen en
stichtingen gecompenseerd voor de aan deze organisaties opgelegde
aanslag onroerende zaakbelasting. In lijn met het landelijk beleid in het
kader van duurzaamheid worden de gemeentelijke gebouwen verduurzaamd.
De investeringen die voortkomen uit de regionale impulsgelden, verlopen
volgens planning en wens. Ten slotte laat de gemeente Hulst ook haar
culturele en sportieve gezicht zien met ondersteuning van evenementen
als onder andere de Bricocross, de BinckbankTour, Vestrock en het Culitruckfestival.

Kracht van samen
Ook in tijden dat de financiële vooruitzichten minder gunstig zijn, is het
van groot belang om gezamenlijk uitvoering te geven aan het coalitieprogramma “Kracht van samen”. Uit de Voorjaarsnota 2019 blijkt ook dat er
in 2019 is gestart met de realisering van het coalitieprogramma “Kracht
van samen”. Zo is er bijvoorbeeld geld beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van gemeenschapscentrum Malpertuus te Clinge, nieuwbouw
bij de Hontenissehal te Kloosterzande en een verbouwing van gemeenschapshuis De Kauter op Nieuw Namen. Dit alles draagt in positieve zin
bij aan de leefbaarheid in de kernen.
De Voorjaarsnota voorziet ook in een budget voor het ophogen van het
strand in Walsoorden en het schoonmaken van het strand in Perkpolder.

Meerjarig perspectief
De financiële tendensen - zoals de tekorten in de jeugdzorg, lagere uitkering Gemeentefonds en de te nemen duurzaamheidsstappen – maken
dat de gemeente Hulst prioriteiten moet stellen en kritisch moet zijn op
het uitgavenpatroon. Voor 2020 is al een ombuiging voorzien van 1 miljoen euro. Deze trend zal zich verderzetten als het Rijksbeleid niet wordt
gewijzigd.

Parkeerverbod
Er geldt een parkeerverbod in de volgende straten op vrijdag 12 juli 2019
van 08.00 uur tot 23.00 uur op de Grote Markt en vanaf 12.00 uur tot
22.00 uur op het Cornelis de Vosplein en in de Kleine Bagijnestraat en de
Zoutestraat te Hulst.
Meer informatie over het Internationaal Beloften Weekend vindt u op:
https://www.knwu.nl/wegwielrennen/evenement/113641

FEESTELIJK MOMENT CLOOSTERSTRAAT
Oude tijden herleefden op woensdag 3 juli 2019 in de Cloosterstraat
te Kloosterzande. De straat werd die middag officieel heropend na een
grootse renovatie. En dat gebeurde op bijna dezelfde manier als zo’n vijfendertig jaar geleden, toen de straat ook was vernieuwd.
Wethouder Gino Depauw en Eric de Ruijsscher van H4A klommen beiden
op een kameel om de officiële opening te verrichten. Ook burgemeester
Jan-Frans Mulder en wethouder Adri Totté waagden een ritje, waarna ook
vele van de aanwezige bewoners van de Cloosterstraat zich lieten verleiden tot een kamelenrit.
In de Cloosterstraat werd vorig jaar de riolering vernieuwd. Daarnaast
werden deze straat én het Poolsplein heringericht. Kort na de jaarwisseling was de klus geklaard. In de meimaand werd het wegdek tenslotte
nog voorzien van asfalt en was het project volledig afgerond.

DEZE BALLON GAAT NIET OP

Het is een vrolijk zicht. Tientallen ballonnen die tegelijk de lucht in stijgen bij een ballonwedstrijd. Echter, ballonnen oplaten is (onbedoeld) een
vervuilende bezigheid.

Bij vrijwel elk evenement of opening wordt er gebruik gemaakt van ballonnen. Wat men hierbij vergeet, is dat wat de lucht in gaat, ook weer
ergens naar beneden komt. Dit brengt schade toe aan de natuur en vervuilt het milieu. De gevolgen voor dieren zijn verschrikkelijk. Zoogdieren,
vogels en vissen zien de ballonnen aan voor voedsel. Ook kunnen zij
verstrikt raken in de ballonlinten.

Hulst, 10 juli 2019
Burgemeester en wethouders van Hulst,
De Burgemeester,
J.F. Mulder
De Secretaris,
S. ter Wal

Om vervuiling door ballonnenplastic tegen te gegaan, heeft de gemeente
Hulst een ontmoedigingsbeleid voor het uitdelen en het oplaten van ballonnen in de buitenlucht. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld.
Zo zal de gemeente bij door haar georganiseerde activiteiten geen plastic
of latex ballonnen meer oplaten of gebruiken ter aankleding.. Ook zal
de gemeente Hulst bij het afgeven van evenementvergunningen wijzen
op de nadelige gevolgen van het oplaten van ballonnen voor het milieu.
Mensen zullen worden gestimuleerd om meer milieuvriendelijke alternatieven te gebruiken.
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BUURTBEMIDDELING IN HULST

OPKNAPBEURT VOOR STRANDJE WALSOORDEN

De gedachte achter buurtbemiddeling is, dat
getrainde vrijwilligers uit de gemeente Hulst
buren, die een probleem hebben waar ze samen
niet uitkomen, ondersteunen. Een probleem rond een boom kan vast komen te zitten in standpunten, zoals: de boom moet weg of de boom moet
blijven! Het is dan belangrijk om te kijken waarom je dat wilt. Wat is je
belang, waar gaat het echt om. De zon, vallend blad of de vogels? Zijn
er dan misschien nog andere oplossingen? Daarin helpen de buurtbemiddelaars.
Het krijgen van gelijk staat niet voorop. Wel het krijgen van meer geluk.
Onder een klacht, dat de buurman last heeft van de buren, ligt eigenlijk
een wens: de buurman wil rust! En bij het zoeken, samen met de buren,
naar die rust helpen de onafhankelijke bemiddelaars. Zij staan neutraal
tegenover het probleem en kunnen daarom beide partijen ondersteunen.
Heeft u een probleempje met de buren en wilt u het graag uit de wereld
hebben?
Of bent u altijd degene die familieleden en andere naasten helpt bij het
bemiddelen in kleine zaken, wilt u bijdragen aan de leefbaarheid in Hulst
en vindt u het leuk om meer te weten te komen over communicatie?
Neem dan contact op met coördinator Anja Rijlaarsdam van Buurtbemiddeling Hulst op tel. 06–54311465 of via
buurtbemiddeling@gemeentehulst.nl

Het strandje in Walsoorden heeft een opknapbeurt gekregen. Strand- en
zeedijktoeristen kunnen dit zomerseizoen weer volop genieten op en aan
deze plek aan de Westerschelde.
De op het strand aanwezige stenen zijn verwijderd en het strand is opgeschoond. Daarna is er op het strand extra zand opgevoerd. Daarnaast
worden er ook nog ter plaatse borden geplaatst die de bezoekers waarschuwen voor de verraderlijke stroming ter plaatse. Er wordt dan ook vermeld dat het gebruik van het strand en het zwemmen op eigen risico zijn.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEARCHIEF WIJZIGEN

Met ingang van 15 juli 2019 wijzigen de openingstijden van het gemeentearchief, waardoor ze beter aansluiten op de openingstijden van de gemeentewinkel.

GEEN ROMMELMARKT TIJDENS VESTINGFEESTEN

ONTHULLING MAQUETTE MOED & TROUW

Tijdens de Vestingfeesten organiseert de gemeente Hulst niet langer een
rommelmarkt op het ’s-Gravenhofplein te Hulst. Aanleiding hiertoe zijn de
bouwwerkzaamheden die op het plein in volle gang zijn.

Op 27 juni 2019 onthulde wethouder Diana van Damme de maquette
“Moed & Trouw”. Deze maquette toont een gedeelte van een scheepswerf waar boten worden gemaakt en is vanaf nu permanent te bezichtigen in het Bezoekerscentrum Saeftinghe in Emmadorp. De maquette
is gemaakt door wijlen de heer P. Verras, de laatste werfbaas van Paal.

Vele jaren was er tijdens de Vestingfeesten een rommelmarkt op het
plein. Eerst was dat op zowel de zaterdag als de zondag. Door afnemende
interesse, werd in 2015 besloten de rommelmarkt nog enkel op zaterdag
te organiseren.
Gezien de huidige situatie op het plein en de teruglopende belangstelling, organiseert de gemeente de rommelmarkt niet meer.

Het initiatief draagt bij aan versterking van het maritiem erfgoed in de
gemeente Hulst. Het linkt ook aan het project Versterk de Scheldekust.
Met de maquette komen de verhalen/historie van de Westerschelde tot
leven.

Dit jaar vinden de Vestingfeesten plaats op 23, 24 en 25 augustus 2019.
Meer informatie vindt u op www.Hulstvestingstad.nl

GEVONDEN OF VERLOREN VOORWERPEN

MANTELZORGCOMPLIMENT
Bent u mantelzorger? Dan kunt u nu een Mantelzorgcompliment aanvragen. Met deze jaarlijkse waardering bedankt de gemeente Hulst alle
mantelzorgers die zich inzetten voor een inwoner van de gemeente. In
2018 ontvingen 510 mantelzorgers het Mantelzorgcompliment.
Mantelzorgers zorgen langdurig voor iemand in hun omgeving. Zij doen
waardevol werk en verdienen steun en waardering. Stichting Hulst voor
Elkaar verzorgt het Mantelzorgcompliment in opdracht van de gemeente.
Hulst voor Elkaar geeft mantelzorgers praktisch en sociaal een steuntje
in de rug. Zo’n 800 mantelzorgers zijn geregistreerd, maar vele anderen
in Hulst zijn ook mantelzorger. Dit zijn de inwoners die langdurige zorg
hebben voor ouders, een chronisch zieke partner, familie met psychische
problemen of zorg voor een gehandicapt kind.
Alle mantelzorgers in de gemeente Hulst die voldoen aan bepaalde voorwaarden, komen in aanmerking voor het Mantelzorgcompliment. Dat is
een eenmalige uitkering van 75 euro. Dit geldt ook voor mantelzorgers
die buiten de gemeente wonen, maar zorgen voor een inwoner van de
gemeente Hulst. Per hulpvrager kunnen meerdere mantelzorgers worden
gewaardeerd.
Wanneer komt u in aanmerking voor het Mantelzorgcompliment?
- U woont in de gemeente Hulst en/of de zorgvrager woont in de gemeente Hulst;
- U verleent minimaal acht uur per week mantelzorg;
- U verleent mantelzorg aan een naaste, bijvoorbeeld: familielid, partner,
kind, ouder, vriend of buur die een handicap, chronische ziekte, psychiatrische aandoening of verslaving heeft;
- De mantelzorg duurt langer dan drie maanden en de verwachting is dat
deze zorg voortduurt.
- Als u op dit moment geen mantelzorger meer bent (bijvoorbeeld door
het overlijden van de persoon waar zorg aan is verleend), maar eerder
dit jaar wel, komt u toch in aanmerking voor het compliment.
Vul het aanvraagformulier digitaal in op www.hulstvoorelkaar.nl of vraag
het formulier aan via info@hulstvoorelkaar.nl of 0114-684700. De aanvraag moet op uiterlijk 1 oktober 2019 binnen zijn.

Wanneer u een voorwerp verloren bent of gevonden hebt, kunt u dit
melden via www.verlorenofgevonden.nl
Gevonden en verloren sleutels en sleutelbossen worden niet geregistreerd. Heeft u sleutels of een sleutelbos gevonden? Geeft u deze dan
af bij de receptie van de gemeentewinkel te Hulst. Als u uw sleutels of
sleutelbos bent verloren, kunt u bij de receptie van de gemeentewinkel
te Hulst informeren of deze gevonden zijn.
Wanneer u uw verloren voorwerp alsnog heeft teruggevonden, dient u dit
te melden bij de gemeente. Zij zullen dan de registratie van het voorwerp
verwijderen. Wanneer uw verloren voorwerp is gevonden en u komt deze
ophalen, moet u kunnen laten zien dat het artikel van u is. Neem hiervoor
bijvoorbeeld een bon, een foto of een garantiebewijs mee. Neem daarnaast een geldig identiteitsbewijs mee.
Op www.gemeentehulst.nl vindt u nadere informatie over wat te doen bij
gevonden of verloren voorwerpen. Daarnaast kunt u via de website www.
verlorenofgevonden.nl een gevonden of verloren voorwerp registreren.
Natuurlijk kunt u ook terecht in de gemeentewinkel of op tel. 14 0114.

Vanaf 15 juli 2019 is het gemeentearchief geopend op:
maandag
9.00 tot 16.00 uur
dinsdag
9.00 tot 16.00 uur
woensdag
9.00 tot 16.00 uur
donderdag
9.00 tot 16.00 uur
De archiefdienst is en blijft op vrijdag de gehele dag gesloten.

Bezoekers kunnen voor het gemeentearchief terecht in het stadhuis, gelegen aan de Grote Markt 21 te Hulst. Voor een bezoek aan het gemeentearchief dient u zich eerst te melden in de gemeentewinkel, gelegen aan
de Grote Markt 24. Voor meer informatie kunt u terecht op tel. 14 0114

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.
Let op: In de maanden juli en augustus 2019 is de gemeentewinkel op
zaterdagen gesloten in verband met het zomerreces.
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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