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ONDERWERP :  INFOAVONDEN BESTEMMINGSPLAN ALLE KERNEN GEMEENTE HULST 

 

Er is een nieuw bestemmingsplan gemaakt dat alle kernen van de gemeente Hulst omvat, met 

uitzondering van de binnenstad van Hulst, het gebied Absdaalseweg/Havenfort/Stationsplein te 

Hulst en de bedrijventerreinen. Dit bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd zodat iedereen 

zijn/haar menig daarover kan geven. Ook vinden er twee informatieavonden plaats.  

 
Op dit moment is er voor elke kern in onze gemeente een apart bestemmingsplan. Hierin staat 
voor welke functies je grond mag gebruiken en of je er mag bouwen. Door al die verschillende 
plannen is er geen eenduidig beleid. Daardoor wijken de mogelijkheden per kern soms af. Dat 
vindt het gemeentebestuur van Hulst niet wenselijk. Om te zorgen dat er voor alle inwoners en 
ondernemers dezelfde regels gaan gelden, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.  
 
In het nieuwe bestemmingsplan staat onder andere dat gronden met eenzelfde bestemming – 
onafhankelijk van de locatie – dezelfde bouw- en gebruiksregels krijgen.  
De tot nu toe geldende bestemmingen vormen de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. 
Verder worden gebruiks- en bouwmogelijkheden geboden die ruimte geven aan de wensen van 
deze tijd. Nieuwe ontwikkelingen en plannen voor nieuwbouw – waarvoor de planologische 
procedure al is doorlopen – worden opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan.  
 
Ter inzage 

Het ontwerp bestemmingsplan ligt momenteel ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de 

Grote Markt 24 te Hulst. U kunt het daar inzien vanaf 15 februari tot en met 28 maart 2018. Het 

plan kan ook worden bekeken op www.ruimtelijkeplannen.nl – onder de identificatie: 

NL.IMRO.0677.bpkernen-001O 

 

Zienswijzen 

Iedereen kan tegen het ontwerp bestemmingsplan zienswijzen indienen. Dit kan tot en met 28 

maart 2018. Schriftelijk kan dit bij de Gemeenteraad van Hulst, Postbus 49 4560 AA Hulst. Als u 

mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de afdeling 

Wonen & Werken, via tel. 14 0114. 

 
Infoavonden 
Er zijn twee informatieavonden over het ontwerp bestemmingsplan Kernen: 
- Dinsdag 27 februari 2018 in Dorpshuis Binnendéur te Kloosterzande.  
- Woensdag 28 februari 2018 in het stadhuis te Hulst. 
Belangtellenden kunnen beide avonden vanaf 18.30 tot 20.30 uur op een tijdstip van hun 
voorkeur binnenlopen om zich te laten informeren. Er is ook de gelegenheid om vragen te 
stellen.  


