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ONDERWERP :   AGENDA RAADSVERGADERING 27 SEPTEMBER 2018 

 

Op donderdag 27 september 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. 5 juli 2018 
5. Vragenhalfuur 
6. Hamerstukken 
6a. Voorstel tot vaststelling vergaderschema gemeenteraad 2019 
6b. Voorstel instemming met de zienswijzen op het Regionaal Beleidsplan Politie Zeeland-West- 
      Brabant 2019-2022 
6c. Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan ’s-Gravenstraat 45 te Clinge 
6d. Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Oude Graauwsedijk 1 en 2a te Graauw 
6e. Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Vlasstraat 35b Heikant  
6f. Voorstel tot het afgeven van een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor Zeedijk 24  
      te Walsoorden 
6g. Voorstel met betrekking tot Vermeerplein Clinge inclusief begrotingswijziging en vraag tot  
      uitbrengen van wensen en bedenkingen 
6h. Voorstel tot vaststelling Afvalstoffenverordening Gemeente Hulst 2018 
6i.  Voorstel tot vaststellen gewijzigde komgrenzen Hengstdijk 
7.   Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Rozenstraat 72 te Kloosterzande 
8.   Vraag tot het uitbrengen van wensen en bedenkingen bij het voorgenomen besluit van het  
      college met betrekking tot de voorgenomen verkoop van de bouwlocatie deelgebied 8 in De  
      Nieuwe Bierkaai 
9.   Voorstel tot het overnemen van de aanbevelingen van het rapport Bestemming in Beeld van  
      de Rekenkamercommissie Hulst Terneuzen 
10. Ingekomen stukken 
11. Rondvraag  
12. Sluiting 

 
De agenda’s, vergaderstukken en de hierbij behorende achterliggende documenten liggen ter 
inzage in de gemeentewinkel 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 27 september 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  


