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IN HULST VIEREN WE HET LEVEN

De winkels in de Hutster binnenstad zijn zeven dagen
per week geopend. Bij mooi weer is het goed toeven
op de vele terrasjes. At wandelend door de binnenstad,
ontdekt u vele oude gevels en gebouwen die getuigen
van een eeuwenoude geschiedenis.
De Witlibrordus Basiliek, het stadhuis en de vete andere
monumentale panden maken van Hulst een groot,
maar dynamisch, openluchtmuseum. De 3,5 km lange
stadswatten, aangetegd tijdens de Tachtigjarige Oorlog,
zijn een bezienswaardigheid op zich. Er omheen ligt
een stadsgracht en bovenop heeft u een eersteklas
uitzicht over de historische binnenstad. Hulst bezit vier
stadspoorten. En deze stadspoorten heeft de meest
Vlaamse stad van Nederland steeds wijd open staan.
INULST is het leven gewoon goed!

Dit gebied wordt omringd door de stadswallen en is
aangeduid met verkeersborden.

De betaalde parkeertijden zijn:
maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur
zondag van 12.00 tot 18.00 uur

Het tarief bedraagt 1,40 euro per uur.
Op de bolwerken kan een gehele dag worden geparkeerd
voor een dagtarief van 5 euro.
Op gehandicaptenparkeerptaatsen moet met een getdige
gehandicaptenparkeerkaart in de binnenstad niet worden
betaald.
Buiten de stadswatten is het in Hulst overat gratis
parkeren.

° GEUEE7 4

000EANTA *0?

Lflutst

1 4 21 *00 lOL:
Wo — io

• • 0• 000 001

— — ,1.40 .100 WW

Parkeerkraskaart

De parkeerkraskaart biedt de mogelijkheid om in de
binnenstad van Hulst te parkeren zonder dat aan een
parkeerautomaat moet worden afgerekend. Deze
kraskaarten kosten 2,50 euro per stuk en hiermee kan

een hatve dag worden geparkeerd in de binnenstad. De
kraskaarten kunnen worden gekocht in de gemeentewinkel
door inwoners van de gemeente Hutst en door bedrijven
die gevestigd zijn in de binnenstad, dan wel bedrijven die
hun beroep uitoefenen in de binnenstad. De kraskaarten
mogen door diegenen die ze aangekocht hebben, worden
gegeven aan bezoekers of klanten.

Voor meer informatie kunt u terecht in de
gemeentewinkel. Via www.gemeentehulst.nl is het
ook mogelijk de parkeerkraskaart online te bestellen.
Ook kunt u terecht op tet. 140114.

Mobiel parkeren

Mobiel parkeren is een snelle, veilige en makkelijke manier
om parkeergeld te betaten via uw mobiele telefoon.
Het verschutdigde bedrag wordt per minuut afgerekend
en u hoeft niet op voorhand te bepalen hoe lang u wilt
parkeren.
Gebruikers dienen de 5-cijferige gebiedscode (aangegeven
op de parkeerautomaat en de parkeerborden) door te
geven via een parkeer-app op een smartphone of door
te geven via SMS. Na registratie van de gebiedscode
is het mobiel parkeren actief. Bij het verlaten van de
parkeerplaats moet vervolgens weer een seintje worden
gegeven naar de betreffende provider en klaar bent u.

In Hulst kan mobiel worden betaald via verschillende
aanbieders van mobiel parkeren.
Een overzicht van de aanbieders is te vinden op
https: / /shpv. nt/parkeerproviders/

Iedereen die van mobiel parkeren gebruik wil maken,
dient zich eenmalig aan te melden bij één van deze
aanbieders. Het bedrag wordt per minuut afgerekend
op basis van de geldende parkeertarieven. De aanbieder
rekent achteraf met u af. Mobiel parkeren kan met elk
type mobiele tetefoon.

Meer informatie vindt u op de sites van de aanbieders of
op www.gemeentehutst. nI

PARKEREN IN HULST

Hulst is één van de best bewaarde vestingsteden in ons
tand. Dit en het onmiskenbare Bourgondische karakter
van de stad, zorgen voor vele dagjesmensen. Maar ook zij
die al heel hun leven in Hulst vertoeven, genieten blijvend
van de entourage. Een gekend gezegde van hen is dan
ook “Als ik niet in Hulst zou wonen, ging ik er zeker op
vakantie!”

In de Hulster binnenstad is het overal betaald parkeren.




