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Besluit:

Akkoord
2

Ruimte voor ruimte regeling
1. Medewerking verlenen aan ruimte voor ruimte initiatieven
2. Geen medewerking verlenen aan verplaatsing van bouwtitels naar de
gemeente Hulst die verkregen zijn door toepassing van de ruimte voor
ruimte regeling en sanering buiten de gemeente Hulst

Besluit:

Akkoord
3

Principeverzoek Vogeldijk 4-6 Hengstdijk
In principe medewerking verlenen aan het wijzigen van de bestemming
‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en het toekennen van drie bouwtitels, waarvan één
bouwtitel wordt toegevoegd op het betreffende perceel aan de Vogeldijk 6 te
Hengstdijk en de overige twee bouwtitels worden uitgeruild naar een locatie
elders binnen de gemeente.
Besluit:

Akkoord
4

Principeverzoek Noordstraat 3
In principe medewerking verlenen aan het wijzigen van de bestemming
‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en het toevoegen van één woning op de locatie
Noordstraat 3 te Walsoorden, kadastraal bekend als HTN01 L 134 en 1007.
Besluit:

Akkoord
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Jaarverslag en jaarrekening CZW-Bureau 2020
Uw college wordt geadviseerd kennis te nemen van het jaarverslag en de
jaarrekening CZW-Bureau 2020.
Besluit:

V.k.a.
6

Deelname aan het onderzoeksproject 'Geen Zee te Hoog' van de Hogeschool
Zeeland
- Deelnemen aan het onderzoeksproject ‘Geen Zee te Hoog’ van de
Hogeschool Zeeland in het kader van de Raak PRO regeling.
- Aanmelden via bijgevoegd aanmeldingsformulier
Besluit:

Deelnemen voor maximaal 40 uur per jaar.
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Voortgangsrapportage Regio Deal 'Zeeuwen zelf aan zet'
De voortgangsrapportage Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen 'Zeeuwen zelf aan
zet' ter informatie voorleggen aan de gemeenteraad.
Besluit:

V.k.a.
8

Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - 's Gravenhofplein
Besluiten tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats volgens
bijgevoegde bijlagen.
Besluit:

Akkoord
9

Antwoord op vragen aangaande erfgoed
Akkoord te gaan met de voorgestelde beantwoording van de vragen die gesteld
zijn aangaande erfgoed.
Besluit:

Akkoord
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ontwikkelagenda rondom het kind
U wordt voorgesteld om:
1. De visie, uitvoeringsstrategie en voorstellen voor de organisatie van de
samenwerking, zoals beschreven in het document ‘Rondom het kind’ te
onderschrijven;
2. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief ter instemming gericht
aan de procesbegeleider.

Besluit:

Akkoord
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Opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Leliestraat Kl'zande
Besluiten tot het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats conform
bijgevoegde bijlagen.
Besluit:

Akkoord
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