week 18 - woensdag 29 april 2020

INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Hulst:
- het aanleggen van een tweede uitrit op de locatie Poorterslaan 78; zaaknummer 189018 (aanvraag ontvangen d.d. 23 april 2020)

Nieuw Namen:
- h et bouwen en gebruiken van een nieuw veldstation op de locatie Lingnestraat
ongenummerd (leidingendam), kadastraal bekend sectie U, nummer 20 en 21;
zaaknummer (aanvraag ontvangen d.d. 23 april 2020).
Vogelwaarde:
- h et verbreden van de inrit op de locatie Bossestraat 46b; zaaknummer 188329
(aanvraag ontvangen d.d. 20 april 2020).
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.

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, 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-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
Breda.
SLOOPMELDINGEN

INFO

PUBLICATIES
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CORONAMAATREGELEN VERLENGD

De Minister-President berichtte ons op 21 april 2020 over de coronacrisis en de maatregelen. Hij gaf aan dat we aan het prille begin
van de weg terug staan. Daarbij is voorzichtigheid nu, beter dan spijt
achteraf. Dat vraagt om nóg meer zelfbeheersing & discipline, aldus de
Minister-President.
Er is enkel sprake van een aantal versoepelingen op het gebied van onderwijs en sport. Alle andere maatregelen blijven van kracht en gelden
t/m 19 mei 2020. Dus nog altijd: Blijf zoveel als mogelijk thuis. Houd vol!
Samen tegen corona.

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen en geaccepteerd, voor:
Clinge:
- het afvoeren van een stapel asbesthoudende platen op de locatie ’s Gravenstraat 138; zaaknummer 188381 (melding geaccepteerd d.d. 21 april 2020);
Hulst:
- het slopen van een bijgebouw op de locatie Van der Maelstedeweg 96; zaaknummer 188118 (melding geaccepteerd d.d. 20 april 2020)

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIERE PROCEDURE)
VERLENGEN BESLISTERMIJN OP AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij omgevingsvergunningen hebben verleend voor:
Hulst:
- h et plaatsen van een houten schutting op de locatie Europaplein 2; zaaknummer 179141 (besluit verzonden d.d. 22 april 2020).
- h et legaliseren van een groene schutting op de locatie Clausstraat 34; zaaknummer 176485 (besluit verzonden d.d. 23 april 2020).
Kloosterzande:
- h et plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak op de locatie Zoutedijk 17;
zaaknummer 187050 (besluit verzonden d.d. 24 april 2020)
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.

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:
Hulst:
- het plaatsen van een windscherm en parasols ten behoeve van de horecazaak
op de locatie Vismarkt 10; zaaknummer 181829 (besluit verzonden d.d. 21 april
2020).
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.
REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND

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.
AANDUIDING HUISNUMMERS
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat het volgende nummeraanduidingsbesluit is genomen.
Samenhangend met een omgevingsvergunning
Sint Jansteen:
- E sdoorn 9 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
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.

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

: Koninginnestraat 2 te Nieuw Namen
: het bouwen van een nieuwe loods voor opslag van
: 12 april 2020
: M-ACT200194

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij P.
Valk, medewerker van RUD Zeeland, op tel. 0115-745100.
De meldingen liggen tot en met 27 mei 2020 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.

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, 29 april 2020
Burgemeester en wethouders van Hulst,
De Burgemeester,
J.F. Mulder
De Secretaris,
S. ter Wal

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:
Hulst:
- h et plaatsen van een zwembad in de tuin op de locatie Zoutestraat 37; zaaknummer 188063 (besluit verzonden d.d. 22 april 2020). Reden: vergunningsvrij
bouwwerk.
- h et plaatsen van 8 zonnepanelen op het dak van de woning op het perceel
Frans van Waesberghestraat 48; zaaknummer 182228 (besluit verzonden d.d.
23 april 2020) Reden: ontbrekende gegevens.
Heikant:
- h et aanleggen van een nieuwe inrit op de locatie Julianastraat ongenummerd
tussen nummer 107 en 109; zaaknummer 179669 (besluit verzonden d.d. 22
april 2020). Reden: ontbrekende gegevens.
Hengstdijk:
- h et dempen van een deel van de sloot op de locatie Plattedijk ongenummerd,
kadastraal bekend HTN01, sectie M, nummer 1250; zaaknummer 186103
(besluit verzonden d.d. 22 april 2020). Reden: vergunningsvrij.

4 MEI – ANDERS DAN ANDERS

Op 4 mei 2020 is de nationale Dodenherdenking. De gebruikelijke herdenkingsbijeenkomsten vinden vanwege de corona-maatregelen dit jaar
niet plaats. Dit jaar staan we met name thuis stil bij 4 mei.

In de gemeente Hulst worden in de loop van de dag bloemen gelegd op
de gebruikelijke plaatsen:
- bij het monument van de oorlogsslachtoffers op de begraafplaats te
Graauw.
- bij het monument op het Hof te Zandeplein in Kloosterzande.
- bij de oorlogsgraven op de begraafplaats in Kloosterzande.
- bij het nieuwe monument bij de kerk op Heikant.
- bij de plaquettes in het stadhuis in Hulst.
- bij het monument van de Gevallen Krijger in Hulst.
Deze bloemleggingen gebeurden niet en public.

In beeld
Omroep Hulst maakt een compilatie van de herdenkingsmonumenten in
de gemeente Hulst. Deze compilatie is na 4 mei 2020 te bekijken op de
zender.

INFO
NIEUW SUBSIDIEBELEID TER INZAGE
De gemeente Hulst werkt aan een nieuw
subsidiebeleid. Het huidige subsidiebeleid
dateerde van kort na de gemeentelijke herindeling (2003) en is aan vernieuwing toe. De
nieuwe subsidieregels liggen nu ter inzage.
Tot en met 27 mei 2020 kunnen de documenten over de actualisatie van het subsidiebeleid digitaal worden geraadpleegd op de gemeentelijke website:
https://www.gemeentehulst.nl/Inwoners/Zorg_Welzijn
Tijdens de genoemde periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze
naar voren brengen over de ter inzage liggende beleidsdocumenten. De
schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hulst, Postbus 49, 4560 AA
Hulst of aan info@gemeentehulst.nl
De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de afweging om te komen tot de samenstelling van de definitieve documenten. Het streven is
om de besluitvorming over het nieuwe subsidiebeleid te laten plaatsvinden tijden de raadsvergadering van 9 juli 2020. Bedoeling is om vanaf
2021 te gaan werken met de nieuwe subsidieregels.
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LINTJESREGEN 2020 ANDERS DAN ANDERS
Op vrijdag 24 april 2020 was het Lintjesregen. Dit jaar ging deze omwille
van de coronamaatregelen anders dan anders. Er vonden geen huisbezoeken plaats. Namens Zijne Majesteit de Koning informeerde burgemeester
Jan-Frans Mulder op vrijdag 24 april 2020 telefonisch de mensen aan wie
een Koninklijke onderscheiding werd toegekend. Burgemeester Jan-Frans
belde tijdens Lintjesregen zes inwoners met heugelijk nieuws. Dat waren:
- De heer Eduard Strobbe & mevrouw Roos Strobbe – Arens
- De heer Ben Boidin & mevrouw Anja Boidin – de Hullu
- Mevrouw Marcella Café – de Lege
- Mevrouw Riet van Heese – Rottier
		
Zij werden alle zes benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De
onderscheidingen worden op een later moment opgespeld bij de gedecoreerden.
De heer Eduard Strobbe en mevrouw Roos Strobbe – Arens uit Heikant
kregen de onderscheiding vanwege hun inzet voor de parochie Heikant.
De heer Ben Boidin uit Hulst kreeg de onderscheiding voor zijn inzet op
zowel sportief als cultureel gebied. Hij betekende veel voor ruitersportvereniging De Zwinruiters uit Nieuwvliet, Hulster atletiekvereniging RKHAV, Marathon Zeeuws-Vlaanderen, Boerenbruiloft in Hulst, carnavalsvereniging AHC De Vossen en Stichting Tragel.
Mevrouw Anja Boidin – de Hullu ontving de onderscheiding voor haar
inzet voor de Hulster atletiekvereniging RKHAV, Marathon Zeeuws-Vlaanderen en de Hulster Boerenbruiloft.
Mevrouw Marcella Café – de Lege uit Clinge werd Koninklijk Onderscheiden voor haar inzet als vrijwilliger bij Stichting Tragel.
Tenslotte werd mevrouw Riet van Heese – Rottier uit Kloosterzande onderscheiden voor haar jarenlange inzet voor Stichting Gemeenschapshuis
Hof ter Nesse in Ossenisse.

EVENEMENTENVERGUNNINGEN VERVALLEN
In Nederland heeft de rijksoverheid diverse maatregelen genomen
tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn
van kracht tot en met 19 mei 2020.
Deze maatregelen gelden ook voor
de gemeente Hulst. Ook op evenementen hebben ze effect.
Voor evenementen gelden nieuwe maatregelen. Alle evenementen tot 1
september 2020 zijn afgelast. Er kan helaas geen gebruik gemaakt worden van eerder verleende evenementenvergunningen.
Nieuwe datum
De datum van een evenement kan wel verschoven worden, hiervoor kan
door de organisator een nieuwe datum aangevraagd worden bij de gemeente Hulst. Omdat dit voor verschillende organisaties van toepassing
zal zijn, worden de nieuwe data geïnventariseerd. Deze worden besproken en zo spoedig mogelijk aan de organisators teruggekoppeld. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de afwegingen
die moeten worden gemaakt, kan dit enige tijd duren.
De gemeente Hulst doet er alles aan om zoveel mogelijk (geannuleerde)
evenementen later dit jaar te kunnen laten plaatsvinden. Concrete toezeggingen kunnen daar helaas nog niet over worden gedaan. Het coronavirus zorgt momenteel bijna dagelijks voor veranderen.
Informatie over het coronavirus vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus en www.zeelandveilig.nl/coronavirus

DRAGER EREPENNING HULST OVERLEDEN
De heer Jo Everaert uit Hulst is op
20 april 2020 op 84-jarige leeftijd
overleden. De heer Everaert was
drager van de Erepenning in goud
van de gemeente Hulst.
In 2009 werd de H. Willibrordus
Basiliek verkozen tot mooiste kerk
van Nederland. De grote stimulator achter deze verkiezing was de
heer Jo Everaert. Hij bewoog hemel en aarde om zoveel mogelijk
steun voor de Hulster Basiliek te
krijgen. Voor zijn bijzondere inzet
besloot de gemeenteraad van
Hulst op 9 juli 2009 de Erepenning in Goud van de gemeente
Hulst toe te kennen aan de heer
Jo Everaert.
De gemeente Hulst gedenkt Jo
Everaert met respect en waardering.

VROLIJKE NOTEN

Op 21 april 2020 bracht muzikant Michiel Meijers uit Hulst even wat vrolijke noten in Vogelwaarde en in Lamswaarde. Hij speelde op zijn piano
diverse liedjes voor jong en oud, waaronder “The Pianoman” van Billy
Joël. Er heerste al vlug een amusante sfeer aan de Wilgenstraat in Vogelwaarde en nabij de school in Lamswaarde. Een en ander werd georganiseerd door Stichting Hulst voor Elkaar met steun van het Oranjefonds.
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INFO

BUITENDIJKS NATUURHERSTEL OSSENISSE
VAN START

De Provincie Zeeland werkt - samen met Rijkswaterstaat en waterschap
Scheldestromen - aan een natuurlijke, veilige en toegankelijke Westerschelde. Dit gebeurt door getijdennatuur (met eb en vloed) te ontwikkelen, vooroevers te verstevigen en voedselrijke slikken te creëren voor
vogels. Ook worden twee hoogwatervluchtplaatsen aangelegd waar vogels een veilige (rust)plek hebben tijdens vloed. Het buitendijks natuurherstelproject bij Ossenisse is één van deze locaties. Daar zal 37 hectare
getijdennatuur ontstaan.
In februari 2020 vond een informatieavond over de geplande werken
plaats in Ossenisse. De Provincie Zeeland gaf daar de nodige uitleg. Het
werk gaat op dinsdag 28 april 2020 van start.
De aannemer voert de werkzaamheden aan de strekdam grotendeels uit
vanaf het water. Het materiaal wordt ook aan- en afgevoerd via het water.

BURGEMEESTER MAAKT TELEFONISCHE
“WANDELING”
Nu sociale contacten zoveel als mogelijk moeten worden beperkt, gaat
Burgemeester Jan-Frans Mulder momenteel met regelmaat telefonisch
“op pad” in de gemeente Hulst.

Buitendijks fietspad afgesloten
In verband met de werken is vanaf maandag 4 mei tot en met vrijdag 15
mei 2020 het buitendijkse fietspad – ten westen van de radartoren - over
een lengte van circa 1 kilometer afgesloten. Het fietsverkeer wordt ter
plaatse omgeleid.

Het is wat het is, dat is wat Claudia Matthijssen van restaurant Babbels
uit Hulst als eerste reactie geeft aan de burgemeester. We kunnen er
weinig aan doen; we kunnen enkel doen wat er van ons wordt gevraagd.
Ze runt haar restaurant nog maar een jaartje en vindt het uiteraard heel
vervelend. Gewoon rustig afwachten, is haar devies. Onze deur is gewoon
op slot. We zijn te klein om afhaal te organiseren. Troost is dat het voor
iedereen hetzelfde is, concludeert Claudia. We wachten af, al is stil zitten
voor een horecaondernemer niet evident, merkt ze al lachend op.
Michel van Bunder van Fysiofit uit Kloosterzande zegt het een hele
vreemde situatie te vinden, en dat geldt voor iedereen, stelt hij. Als fysiotherapeuten helpen ze normaal mensen, en nu moeten ze veelal gewoon
toekijken. Wel werken ze daar waar mogelijk met videobellen om op die
manier mensen te tonen hoe oefeningen moeten worden gedaan. Daarnaast is er ondertussen wat ander werk opgepakt, zoals een schilderklus.
Maar het is en blijft een hele onwerkelijke situatie en het blijft afwachten.
Maar dat is voor velen zo…
Bij Bouwbedrijf van Driessche – de Koster gaat het naar omstandigheden
nog redelijk, vertelt Jack de Koster de burgemeester. Het is harken, maar
iedereen is nog aan het werk. Bij bewoonde huizen – van bijvoorbeeld
de woonstichting – ligt het werk nu stil. Dat scheelt aardig wat. Verder
ervaart Jack ook wel dat het – omwille van veel thuiswerkers – ook wel
lastiger is om offertes vlot te verkrijgen. Hij hoopt dat we stapsgewijs in
de goede richting gaan én hoopt dat het allemaal niet té lang gaat duren.
Bij Autorijschool Graauw ligt het werk ook zo goed als stil. Marcel Vermeulen vertelt de burgemeester dat er enkel nog wat theoriewerk is, maar
verder niets. Hij zegt het gewoon rustig aan te doen, er valt toch niets aan
te doen. Het is sneu voor zij die net voor hun rijexamen zaten. Die moeten
nu wachten en zullen wel wat extra opfrislessen nodig hebben. Maar
voor iedereen die doende was het rijlessen is het jammer. Het is en blijft
afwachten. Want bij autorijlessen is 1,5 meter afstand wel heel lastig.
Miranda Bouwman van Reizen van Laere aan de Vismarkt te Hulst geeft
aan dat het normaal gezien op dit moment in het jaar vooral druk is met
boeken voor de zomerperiode. Ook zouden er nu veel vertrekkers zijn
in verband met de meivakantie. Dat is nu heel anders. Veel reizen zijn
ondertussen geannuleerd en veel reizen omgeboekt naar het najaar. Gelukkig is van Laere een gezond bedrijf met een reputatie van 17 jaar. Maar
ook voor hen geldt dat het allemaal niet al te lang mag gaan duren. Miranda vindt het boeken van reizen sowieso veel leuker dan annuleren. Ze
ervaart dat veel mensen afwachtend zijn en nog niet goed weten wat te
doen. Duidelijkheid – ook voor wat langere termijn – zou heel fijn zijn, vertelt ze. Toch zien ze ook nieuwe boekingen voor bijvoorbeeld oktober en
als alle uitstel geen afstel wordt, dan komt het wel goed, concludeert ze.
Het komt goed, dat is een mooie afsluiter. Positiviteit is zeker ook in deze
bizarre tijd een pré. We moeten het samen doen. Ook in de gemeente
Hulst. Alleen samen worden we corona de baas!

VOORKOM RIOOLVERSTOPPINGEN
Om het COVID-19 virus buiten de deur te houden, wassen we vaak onze
handen en maken grondig schoon. Veel mensen gebruiken hiervoor
vochtige schoonmaakdoekjes en spoelen die vervolgens door het toilet.
Dit zorgt voor grote problemen voor in de riolering. Niet in het riool die
doekjes!
Schoonmaakdoekjes en vochtig toiletpapier dienen na gebruik in de afvalbak te worden gegooid en horen niet in het toilet. De niet- afbreekbare
schoonmaakdoekjes kunnen voor verstopping van de huisriolering of de
pompen in de gemeentelijke riolering zorgen. Gebruik het riool alleen
waarvoor het bedoeld is: poep, plas en toiletpapier!
De volgende zaken horen niet in het riool thuis: (frituur)olie, vochtig toiletpapier, schoonmaakdoekjes, mondkapjes. kattenbakkorrels, luiers, kleding, verfresten of andere chemicaliën. Deze producten kunnen verstoppingen veroorzaken of de zuivering verstoren. Bij schade moeten éxtra
maatregelen genomen worden om het riool te ontstoppen of om het
water te zuiveren.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Realisatie & Beheer van de gemeente Hulst, op tel. 14 0114. Daarnaast staan op
www.nietinhetriool.nl praktische tips en uitleg filmpjes.
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
@GemHulst
@gemeentehulst
@gemeentehulst
Gemeente Hulst
AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN: ENKEL OP AFSPRAAK
GEMEENTEWINKEL – GROTE MARKT 24 TE HULST
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

9.00 tot 12.00 uur van 13.00 tot 16.00 uur
9.00 tot 12.00 uur van 13.00 tot 16.00 uur
9.00 tot 12.00 uur van 13.00 tot 16.00 uur
en van 18.00 tot 20.00 uur
9.00 tot 12.00 uur van 13.00 tot 16.00 uur
9.00 tot 12.00 uur van 13.00 tot 16.00 uur
gesloten

* Op woensdag is de gemeentewinkel van 18.00 tot 20.00 uur enkel
geopend op afspraak voor een beperkt aanbod van producten (paspoort,
rijbewijs, uittreksels GBS, parkeer(schijf-) vergunningen etc.).
Sluiting ivm Bevrijdingsdag
In verband met Bevrijdingsdag zijn de gemeentelijke diensten gesloten
op maandag 4 mei en dinsdag 5 mei 2020.
In de gemeentewinkel wordt op dit moment enkel op afspraak gewerkt.
Een afspraak moet minimaal één dag op voorhand worden gemaakt via
www.gemeentehulst.nl of via tel. 14 0114

BEENTJES VAN DE VLOER!
Burgemeester Jan-Frans Mulder had op donderdag 23 april 2020 een
actieve ochtend. Hij was present bij een bemoedigingsactiviteit van Stichting Hulst voor Elkaar. Dat was aan het Refugium te Hulst. Even samen
– elk vanaf zijn eigen balkon. Samen tegen corona!

De gemeente Hulst is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot
16.00 uur op telefoonnummer 14 0114.
COLOFON
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