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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 verplaatsen van de op- afrit op de locatie Hogeweg 2D (aanvraag
ontvangen d.d. 15 augustus 2019).
- h et plaatsen van een nieuwe woonwagen op de locatie James Cookstraat 9
(aanvraag ontvangen d.d. 19 augustus 2019);
- h et verwijderen van bomen staande aan de Tivoliweg ivm de herinrichting en
het vervangen van de riolering (aanvraag ontvangen d.d. 20 augustus 2019);
- h et realiseren van een dakopbouw op de bestaande aangrenzende aanbouw
van de woning op de locatie Hoefblad 17 (aanvraag ontvangen d.d. 23 augustus 2019);
- h et vergroten van de dakkapel op de locatie Janseniuslaan 60 (aanvraag
ontvangen d.d. 8 augustus 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.
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:
Clinge:
- het plaatsen van een blokhut met een luifel en het plaatsen van een opberg
schuur op de locatie Ferdinand Bolstraat 5 (besluit verzonden d.d. 21 augustus
2019). Reden: vergunningsvrije bouwwerken;

Kuitaart:
- h et wijzigen van de gevel, kozijnen en voordeur van de bestaande woning op
de locatie Hoefkensdijk 30 (aanvraag ontvangen d.d. 23 augustus 2019);

Hulst:
- het vergoten van de woning met een aanbouw op de locatie Van Der Maelstedeweg 46 (besluit verzonden d.d. 21). Reden: vergunningsvrij bouwwerk.

Sint Jansteen:
- h et bouwen van een overkapping op de locatie Carmen 48 (aanvraag ontvangen d.d. 19 augustus 2019);
- h et plaatsen van 2 dakkapellen van de woning op de locatie Warandastraat 1B
(aanvraag ontvangen d.d. 20 augustus 2019).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes
weken na datum van verzending van het besluit 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 ZeelandWest-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

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.

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de
inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren naar voren
worden gebracht.
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN FREDERIK HENDRIKSTRAAT TE LAMSWAARDE
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 Frederik Hendrikstraat ong. te Lamswaarde van 29 augustus tot en met 9 oktober
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.bpbuitenfrhendrik-001O. Het bestemmingsplan betreft het wijzigen van de bestemming
agrarisch naar wonen ten behoeve van het realiseren van één woning. Er wordt
een voorwaarde gesteld dat het perceel met minimaal 50% opgaand hout wordt
beplant om natuurontwikkeling te stimuleren.
Een ieder kan vanaf 29 augustus tot en met 9 oktober 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 deze 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. Een anterieure
overeenkomst betreft een overeenkomst over grondexploitatie die de gemeente
met de initiatiefnemers sluit op het moment dat er (nog) geen exploitatieplan
is.

SLOOPMELDINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIERE PROCEDURE)
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij omgevingsvergunningen hebben verleend voor:
Hulst:
- h et vervangen van een garagedeur op de locatie Wagnerstraat 6 (besluit
verzonden d.d. 21 augustus 2019);
Kloosterzande:
- h et vervangen van de handelsreclame op de locatie Cloosterstraat 95, 97 en 99
(besluit verzonden d.d. 21 augustus 2019);
- h et vernieuwen van de supermarkt de plus op de locatie Marijkeplein 9 (besluit verzonden d.d. 21 augustus 2019);
Sint Jansteen:
- h et plaatsen van 2 dakkapellen op de woning op de locatie Warandastraat 1B
(besluit verzonden d.d. 23 augustus 2019);
Terhole:
- h et realiseren van een nieuwe kopgevel bij de woning op de locatie Hoofstraat
32 (besluit verzonden d.d. 21 augustus 2019).
U kunt de verleende vergunningen inzien tot 6 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.
NUMMERAANDUIDINGSBESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat het volgende nummeraanduidingsbesluit is genomen.
Samenhangend met een omgevingsvergunning
Clinge:
- ’s Gravenstraat 31 is toegekend (datum inwerkingtreding loopt parallel aan het
besluit van de omgevingsvergunning);
Hengstdijk:
- P lattedijk 6a is toegekend (datum inwerkingtreding loopt parallel aan het
besluit van de omgevingsvergunning);
- S int Josephstraat 15 is toegekend (datum inwerkingtreding loopt parallel aan
het besluit van de omgevingsvergunning);
Hulst:
- T ivoliweg 5 (tijdelijke woonunit) is toegekend (datum inwerkingtreding loopt
parallel aan het besluit van de omgevingsvergunning);
Kloosterzande:
-H
 ulsterweg 24 is toegekend (datum inwerkingtreding loopt parallel aan het
besluit van de omgevingsvergunning).
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 de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd, voor:
Clinge:
- het slopen van een woning met bijgebouwen op de locatie ’s-Gravenstraat 31
(melding geaccepteerd d.d. 19 augustus 2019);
- het verwijderen van asbesthoudend materiaal op de locatie Klinkerstraat 39
(melding geaccepteerd d.d. 23 augustus 2019);
Hulst:
- het slopen van het gebouw op de locatie Hulster Nieuwlandweg 15 (melding
geaccepteerd d.d. 22 augustus 2019);
- het vervangen van een asbesthoudend dak op de locatie Paardenmarkt 10
(melding geaccepteerd d.d. 23 augustus 2019);

In de overeenkomst is onder meer afgesproken dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft voor het planologisch mogelijk maken van een woning
op het perceel Frederik Hendrikstraat ong. te Lamswaarde. Verder is overeengekomen dat de exploitant afspraken na komt met betrekking tot het kostenverhaal.
Met ingang van 29 augustus tot en met 9 oktober 2019 ligt de zakelijke
beschrijving van de anterieure overeenkomst voor een ieder ter inzage in de
gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. U kunt de stukken
inzien tijdens openingstijden.
Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de
inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren naar voren
worden gebracht.
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GGZ

Kloosterzande:
- het verwijderen van asbesthoudend materiaal op de locatie Kwikstraat 4 (melding geaccepteerd d.d. 19 augustus 2019);
- het slopen van 6 woningen op de locatie Beatrixstraat 9 t/m 19 (melding geaccepteerd d.d. 23 augustus 2019);
Lamswaarde:
- het slopen van een woning op de locatie Frederik Hendrikstraat 4 (melding
geaccepteerd d.d. 20 augustus 2019).
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ABSDAALSEWEG 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
Absdaalseweg 1 te Hulst van 29 augustus tot en met 9 oktober 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.bphulabsdaalseweg1-001O.
Het bestemmingsplan betreft het planologisch mogelijk maken van de gewenste
uitbreiding (nieuwbouw) van Hotel Hulst op de locatie Absdaalseweg 1 en Van
der Maelstedeweg 2 en 2a.
Een ieder kan vanaf 29 augustus tot en met 9 oktober 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 deze 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. Een anterieure
overeenkomst betreft een overeenkomst over grondexploitatie die de gemeente
met de initiatiefnemers sluit op het moment dat er (nog) geen exploitatieplan is.
In de overeenkomst is onder meer afgesproken dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft voor het planologisch mogelijk maken van de uitbreiding
van Hotel Hulst ter plaatse van Absdaalseweg 1 en Van der Maelstedeweg 2 en
2a te Hulst. Verder is overeengekomen dat de exploitant afspraken na komt met
betrekking tot het kostenverhaal.

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, 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 en/of het bepaalde in het collegebesluit van de gemeente Hulst
d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166, bekend, dat het navolgende besluit
op 20 augustus 2019 door het college van burgemeester en wethouders en de
burgemeester van de gemeente Hulst is 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”.
Het Besluit d.d. 20 augustus 2019 van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hulst, om de “Gemeenschappelijke
regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland”, ieder voor de eigen
bevoegdheid, met ingang van 11 oktober 2019 te wijzigen en vast te stellen,
zulks voor zover het de gemeente Hulst betreft.
Dit besluit ligt ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht
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, 28 augustus 2019

Met ingang van 29 augustus tot en met 9 oktober 2019 ligt de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor
een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst. U kunt de
stukken inzien tijdens openingstijden.

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

Dit jaar vinden de Open Monumentendagen plaats op zaterdag 14
en zondag 15 september 2019. Alle deelnemende monumenten
zijn op deze dagen gratis toegankelijk.
In de gemeente Hulst zijn op zaterdag 14 september 2019 diverse monumenten geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Dat zijn in Hulst de Sint
Willibrordusbasiliek, het stadhuis, ’s Landshuis, het Museum Hulst, de
historische begraafplaats aan de Zoutestraat en de stadstuin aan de Bontehondstraat. Daarnaast zijn geopend de luchtwachttoren in Nieuw Namen, de kerk in Graauw, de Catharinakerk in Hengstdijk en Protestantse
Kerk in Hulst en de Hof te Zandekerk in Kloosterzande.
De Meester van der Heijden Groeve in Nieuw Namen is geopend van
09.00 tot 17.00 uur.
Op zondag 15 september 2019 zijn in Hulst van 12.00 tot 17.00 uur geopend de Willibrordus Basiliek, het stadhuis, ’s Landshuis, het Museum
Hulst, de stadsmolen, de historische begraafplaats aan de Glacisweg en
de stadstuin aan de Bontehondstraat. In Graauw is de Maria Hemelvaartskerk geopend, in Kloosterzande de Standerdmolen en in Nieuw Namen
de luchtwachttoren.
De Meester van der Heijden Groeve in Nieuw Namen is geopend van
09.00 tot 17.00 uur.
In alle monumenten is een gastheer/gastvrouw aanwezig voor deskundige uitleg. In diverse monumenten worden rondleidingen gegeven.
Op zaterdag- en zondagmiddag start er om 13.00 uur en 15.00 uur een
wandeling met een stadsdichter, die u meeneemt naar alle bijzondere
gedenkplaatsen in Hulst.
In de hal van het stadhuis is in het Open Monumentenweekend de expositie ‘Vrijheid Hulst’ te zien. In het Museum Hulst is een expositie ‘Bezetting en Bevrijding’ te zien. In de stadsmolen worden bij goed weer wafels
gebakken en is er een springkussen voor kinderen aanwezig.
Informatie over deze monumentendag is terug te vinden op
www.monumentinhulst.nl

EINDE ZWEMSEIZOEN DE HONTE
Vrijdag 6 september
2019 is de laatste
dag dit jaar dat er
kan worden gezwommen in zwembad De Honte in
Kloosterzande. Vanaf
7 september 2019 is
het bad gesloten.
Het aantal zwemmers in De Honte
was dit jaar niet zo
hoog als vorig jaar.
Dat komt door het slechte voorseizoen. Vorig jaar stond aan het eind van
het zwemseizoen de teller van het aantal bezoekers op 23.337. Dat was
een topseizoen qua bezoekers. Dit jaar bezochten in totaal zo’n 15.000
mensen het zwembad.

EVENEMENTEN MET VERKEERSHINDER: SEPTEMBER
De
komende
maand zijn er een
aantal evenementen waarvoor een
verkeersbesluit 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 september 2019 betreft het de volgende evenementen:
Kermis Vogelwaarde – 7 t/m 9 september 2019 – Vogelwaarde: Parkeerterrein Populierenstraat nabij het Kerkhof.
Kermis Nieuw Namen – 7 t/m 10 september 2019 – Nieuw Namen: Parkeerterrein hoek Hulsterloostraat, Hombachstraat, Vosstraat en Reijnaertstraat.
Kermiskoers – 10 september 2019 – Nieuw Namen: Kauterstraat, Hulsterloostraat, Tybaertstraat, Cantecleerplein en Willemstraat.
Vogelrock – 13+14 september 2019 – Hengstdijk: Zuiddijk.
Rommelmarkt/garagesale – 14 september 2019 – Hulst: Van Foreestraat
en Van Ossstraat.
Dorpsfeest Heikant – 14 september 2019 – Heikant: Parkeerterrein Julianastraat.
Trappistenweekend – 21+22 september 2019 – Hulst: Gentsestraat en
Grote Markt (rijbaan).
Kermis Lamswaarde – 21 t/m 23 september 2019 – Lamswaarde: Parkeerplaatsen gedeelte Jac. de Waalstraat, gelegen tussen de Achterstraat
en de kerk (aan de zijde van de kerk).
Modeweekend – 28+29 september 2019 – Hulst: Grote Markt (rijbaan).
Stoffenbeurs – 28 september 2019 – Hulst: Grote Markt.

HULST TROTS OP FASHION BY REISS

INULST, VOOR LEVENSGENIETERS!

Ambiance, eigenzinnig en gewoon goed – dat
is Hulst! En er is ambitie! In 2028 wil gemeente
Hulst een logische vestigingsplek zijn voor iedereen die van een Bourgondische levensstijl, natuur en de combinatie van Zeeuws en Vlaanderen houdt. Een magneet voor ondernemers en jonge gezinnen. Het rijke
toeristische aanbod maakt de gemeente een eldorado voor sportieve en
actieve bezoekers van alle leeftijden. Hulst laat haar inwoners glimmen
van trots.
Dat is heel wat! Maar daar geloven heel wat enthousiastelingen in. Samen met deze “doeners met hart voor Hulst” worden stappen gezet om
bij te dragen aan het doel. Eén van de stappen is de #INULST campagne.
INULST – daar gebeurt het! En dat mag iedereen weten. Dat kan door het
gebruiken van het #INULST logo. Die vind je vanaf nu in verschillende
vormen op www.inulst.nl. Gebruik #INULST op je sociale media, of bij de
aankondiging van leuke events in Hulst, of – als je ondernemer bent – bijv.
op je website – of waar dan ook! #INULST – iedereen ambassadeur!

De gemeente Hulst is trots op Fashion By Reiss. De modewinkel is landelijk “Winkelier van het jaar 2019” geworden - in de categorie Mode,
lokale winkeliers.
In 2020 bestaat damesmodezaak Fashion by REISS 135 jaar. Ouderwets is
het familiebedrijf allerminst. Dat blijkt wel uit deze titel.
Op donderdag 22 augustus 2019 gingen de wethouders Jean-Paul Hageman & Diana van Damme - Fassaert op pad om de felicitaties over te
brengen. Dit gebeurde in de vorm van een taart.
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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, uittreksels GBA, parkeer(schijf-) vergunningen etc.). Dit beperkte aanbod van
producten geldt ook voor zaterdag.
Let op: In 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.
COLOFON
Redactie: Afdeling Communicatie: Cindy van Damme – van Driessche en
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