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ONDERWERP :   AGENDA RAADSVERGADERING 5 JULI 2018 

 

Op donderdag 5 juli 2018 vindt om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te Hulst een 

vergadering van de gemeenteraad van Hulst plaats. Onderstaand treft u de agenda aan van deze 

openbare vergadering: 

 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Vaststellen agenda 
4. Vaststellen verslag van de vergadering d.d. 7 juni 2018 
5. Voorstel tot benoeming lid raadscommissie Samenleving 
6. Eed of belofte benoemde commissieleden 
7. Vragenhalfuur 
8. Hamerstukken 
8a. Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Zoutestraat 103 en 105 te Hulst 
8b. Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Esdoorn - Prins Hendrikstraat te Sint Jansteen 
8c. Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Hulsterweg te Kloosterzande 
8d. Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Jacobus de Waalstraat te Lamswaarde 
8e. Voorstel tot realisering van een openbaar invalidentoilet in de binnenstad van Hulst  
8f. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de restauratie van grafmonumenten 
op de begraafplaats aan de Zoutestraat te Hulst  
9. Voorstel tot vaststelling jaarstukken 2017 van de gemeente Hulst 
10. Voorstel tot vaststelling van de voorjaarsnota 2018 en bijbehorende begrotingswijzing 2018 
11. Voorstel tot het afgeven van een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het 
aanleggen van een fruitboomgaard op een perceel aan de Zuiddijk te Hengstdijk 
12. Voorstel tot vaststelling Klachtenregeling Hulst 2018 
13. Voorstel over de aanleg van een kunstgrasveld bij Voetbalvereniging Hontenisse  
14. Moties over een niet op de agenda staand onderwerp 
15. Ingekomen stukken 
16. Rondvraag  
17. Sluiting 

 
De agenda’s, vergaderstukken en de hierbij behorende achterliggende documenten liggen ter 
inzage in de gemeentewinkel te Hulst en in de Openbare Bibliotheek te Hulst. De agenda’s en 
bijbehorende vergaderstukken zijn terug te vinden op www.gemeentehulst.nl De stukken zijn 
ook beschikbaar via de tablet. Download daarvoor de app Politiek Portaal en ga naar de 
gemeente Hulst. Vervolgens zijn de agenda’s en bijbehorende stukken in te zien. 

 

Live 

De raadsvergadering van donderdag 5 juli 2018 is via www.gemeentehulst.nl ook live te 

beluisteren.  

 

Wanneer u meer informatie wilt over de raadsvergadering, kunt u zich melden bij de 

raadsgriffier, de heer D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of gemeenteraad@gemeentehulst.nl  


