INFORMATIE GEMEENTE TERNEUZEN
Wijzigingen inzamelen afval
Vanwege Tweede Paasdag worden de containers niet op maandag 22 april geleegd, maar op
een andere dag. Alles staat ook vermeld in de afvalkalender 2019 en op www.terneuzen.nl.
Geen
inzameling op:

Wijk / Kern

Type
container

Nieuwe
inzameldag

ma. 22 april
Pasen

Zone Sas Oost

blauw

vr. 19 april

Binnenstad, Java, Oesterputten

groen

di. 23 april

Handelspoort

groen

di. 23 april

Noorderdokken, Schependijk

groen

di. 23 april

Lievenspolder

groen

di. 23 april

Zeldenrust

groen

wo. 24 april

Driewegen, Hughersluys

groen

wo. 24 april

St. Annapolder, De Kraag

groen

wo. 24 april

Oude Vaart, Triniteit

groen

do. 25 april

Zuidpolder, Katspolder

groen

vr. 26 april

Zuiderpark, Oudelandse Hoeve

groen

vr. 26 april

Afvalapp
We hebben ook een afvalapp. De app is gratis
te downloaden in de App Store en de Play
Store onder de naam ‘Afval Terneuzen’. Wie de

app downloadt op tablet of smartphone, heeft
altijd een gepersonaliseerde afvalkalender bij
de hand. U vergeet zo nooit meer de container
buiten te zetten!

Zeeuws-Vlaamse gemeenten en
Ondernemersplein bundelen krachten
Op Ondernemeninzvl.nl, het online platform voor ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen,
staat alles wat een (startende) ondernemer nodig heeft. Vanaf nu is het platform nog
completer door de koppeling met Ondernemersplein.nl.
Alle relevante informatie van de Kamer van
Koophandel, Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland, RDW, Belastingdienst, Centraal
Bureau voor de Statistiek en VNG staat overzichtelijk bij elkaar. Dit voorkomt dat je als
ondernemer op verschillende plekken moet
zoeken naar informatie.

Over Ondernemeninzvl.nl
Ondernemeninzvl.nl maakt het ondernemers
makkelijker om zaken te doen en helpt hen op
weg om hun ondernemersdroom te realiseren.
Ondernemeninzvl.nl is een initiatief van de
drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten Hulst, Sluis
en Terneuzen.

Publieksbalie gesloten

Paspoort of identiteitskaart bijna
verlopen? Dinsdag 16 april vraagt u in
Vremdieke in Hoek een nieuwe aan
Op dinsdag 16 april bezoeken wij wooncentrum Vremdieke in Hoek. Bewoners van wie het
paspoort of de identiteitskaart bijna is verlopen, kunnen dan een nieuw document aanvragen.
Nieuw is dat inwoners van de gemeente Terneuzen die dag tussen 13.00 en 16.00 uur ook
terechtkunnen voor het aanvragen van bepaalde documenten. Maak van tevoren wel even
een afspraak.
Voor de bewoners van Vremdieke is het makkelijk. Zij hoeven niet naar het stadhuis in
Terneuzen te gaan. Alle andere inwoners willen we ook de mogelijkheid bieden om op een
andere locatie documenten aan te vragen.
U kunt een afspraak maken voor:
Aanvraag identiteitskaart
(tot 18 jaar € 29,95)
Aanvraag paspoort
(tot 18 jaar € 53,95)
Bewijs van in leven zijn
(kan ook digitaal)
Uittreksel BRP
(kan ook digitaal voor € 9,90)
Formulier kinderbijslag
Verhuizing
(kan ook digitaal)

€ 56,80
€ 71,35
€ 13,40
€ 11,90
gratis
gratis

Wat heeft u nodig voor de aanvraag van een
reisdocument?
- Alle in bezit zijnde reisdocumenten (paspoort
en/of identiteitskaart)
- Een recente pasfoto. De pasfoto moet voldoen aan de geldende eisen. Deze zijn bekend
bij de vakfotograaf.
- Betaal bij voorkeur met uw pinpas. Bij contante betaling, graag gepast betalen.
Let op: reisdocumenten alleen af te halen in
Terneuzen
Reisdocumenten kunnen alleen bij de

publieksbalie in Terneuzen worden afgehaald.
Vanwege veiligheid kunnen wij deze documenten niet op andere plaatsen uitreiken.
Maak een afspraak
Op dinsdag 16 april kunt u tussen 13.00 en
16.00 uur terecht in wooncentrum Vremdieke,
Irisstraat 30 in Hoek. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Maak dan een afspraak
via www.terneuzen.nl.
Bezoek andere verzorgingshuizen
Dit jaar bezoeken we nog meer verzorgingshuizen. Houd het Advertentieblad in de gaten
of volg ons op Facebook. Natuurlijk kunt u
ook altijd bij ons terecht aan de publieksbalie
in Terneuzen. Maak ook hiervoor eerst een
afspraak via onze website.

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (Tweede Paasdag) is de publieksbalie
in Terneuzen gesloten.

Onderzoek naar mening over toerisme
onder inwoners

Voor verschillende zaken is het niet meer nodig
om naar het stadhuis te gaan.Voor bijvoorbeeld
het melden van een verhuizing, het aanvragen
van een uittreksel en het doen van een mel-

Kenniscentrum Kusttoerisme doet in samenwerking met ZB | Planbureau onderzoek naar
de mening van inwoners over toerisme. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van
de Provincie Zeeland en ondersteund door de deelnemende Zeeuwse gemeenten. Deze
week worden de enquêtes verspreid onder 2200 inwoners van de gemeente Terneuzen.

ding openbare ruimte (MOR) hoeft u de deur
niet meer uit. U kunt veel online regelen via
www.terneuzen.nl. Neem eens een kijkje!

Wilt u een grotere of extra groene
container?
Heeft u een kleine groene container (140 liter) en wilt u liever een grotere (240 liter)? Of wilt
u een extra groene container? Dat kan! Het omwisselen of brengen van een extra container
is gratis.
Omdat de groene container
voor u te klein is, gooit u misschien af en toe wat in de
grijze container. GFT-afval
hoort niet in de grijze container, maar in de groene.
Groen afval kan bovendien
veel makkelijker en goedkoper verwerkt worden!
Aanmelden
Wilt u uw kleine container

omwisselen voor een grotere? Of wilt u een extra
groene container (240 liter)?
Plan dit zelf in via de website door te klikken op het
container-icoontje of geef dit
aan ons door via tel. 14 0115.
Voorwaarde voor het verkrijgen van een extra groene
container is dat het perceel
waarop u woont minimaal
250 m2 is.

Het onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen
in de mate waarin de Zeeuwse inwoners het
toerisme steunen en welke factoren daarbij
een rol spelen. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij het bepalen van toe-

komstig beleid, zowel provinciaal als gemeentelijk. U kunt als inwoner worden benaderd
voor deelname. Uw antwoorden zijn waardevol! Wij hopen daarom dat u bereid bent om
uw medewerking te verlenen.

Vergaderingen
 Dorpsraad Sluiskil

Dinsdag 16 april om 19.30 uur in ’t Meulengat in Sluiskil.
U bent van harte welkom.

 Bewonersbijeenkomst
Terneuzen-West

Dinsdag 16 april om 19.15 uur in buurtcentrum De Kameleon in
Terneuzen. Bewoners van de wijken Lievenspolder, Triniteit,
Oude Vaart en Driewegen/Hughersluys zijn van harte welkom.

 Wijkvereniging De Straete Donderdag 18 april om 19.30 uur in wijkgebouw De Straete in
Zandstraat. U bent van harte welkom.
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