INFORMATIE GEMEENTE TERNEUZEN
Doe mee aan Kids2fun activiteiten in
de zomervakantie

Reisdocument laten bezorgen:
thuis of op werk

Leuke dingen doen in je zomervakantie? Dat kan met de Kids2fun activiteiten van aan-z.
Kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun (groot-)ouders en/of verzorgers zijn van harte welkom.

Jake Vale (5) uit Biervliet had vorige week een primeur. Hij is namelijk de eerste inwoner van
de gemeente die een reisdocument thuisbezorgd kreeg. Wethouder Paula Stoker (dienstverlening) was op vrijdag 5 juli bij het feestelijke moment aanwezig. Ze overhandigde een
knuffel aan Jake en een bos bloemen aan zijn moeder.

Niet alle kinderen gaan tijdens de zomervakantie op vakantie. Daarom organiseert
aan-z vijf weken lang speelmiddagen in Sas
van Gent, Sluiskil, Terneuzen en Westdorpe.
Je kunt hier vrijblijvend komen spelen. Naast
de georganiseerde activiteiten ligt er dan ook
heel veel speelmateriaal voor je klaar, waarmee je heerlijk kunt spelen. Iedereen is welkom op de speelmiddagen.

Kleien, schilderen en nog veel meer
Daarnaast zijn er nog verschillende Kids2fun
activiteiten zoals water- en kriebeldiertjes zoeken, dromenvangers maken, schilderen, kleien
en spelen in de sneeuw! Het aantal plaatsen
voor deze activiteiten is beperkt. Bovendien
wordt er een eenmalige bijdrage in rekening
gebracht. Kijk voor meer informatie over alle
activiteiten in de zomervakantie op www.
aan-z.eu/activiteiten.

Niet ophalen maar laten
bezorgen
Sinds vorige week kunnen
inwoners van de gemeente
Terneuzen kiezen voor het
bezorgen van een ID-kaart
of paspoort. Zij hoeven het
document dan niet op te
halen, maar ontvangen het
thuis of op hun werkadres.
Dit kan overdag, ’s avonds en
op zaterdag. Wie voor deze
mogelijkheid wil kiezen, kan
dit aangeven bij de aanvraag.
Het bezorgen gebeurt door
een speciale bezorgdienst.
De aanvrager moet altijd zelf
aanwezig zijn om het document in ontvangst te nemen.
Drie maanden geen bezorgkosten
De gemeente Terneuzen is de
eerste gemeente in Zeeland
waar inwoners hun reisdocumenten kunnen laten bezor-

gen. Het bezorgen van rijbewijzen is niet toegestaan. De
komende drie maanden is het
bezorgen van reisdocumenten gratis. Daarna zal er een
tarief voor de bezorging worden ingevoerd. De gemeenteraad neemt nog een besluit
over het bezorgtarief.
Aanvragen aan balie of tijdens spreekuren
Vanaf 1 juli sloot de balie
in Axel. De publieksbalie in

Terneuzen is nu de enige
gemeentelijke balie in de
gemeente. Het aanvragen van
reisdocumenten moet persoonlijk bij de gemeente en is
op afspraak. Reisdocumenten
aanvragen kan ook tijdens
gemeentelijke spreekuren in
verzorgingshuizen. Van die
spreekuren mogen alle inwoners gebruikmaken. Meer
informatie over de balie,
spreekuren en bezorgen:
www.terneuzen.nl.

Wilt u een grotere of extra groene
container?
‘Het JIP’ is er voor alle jongeren uit de
gemeente Terneuzen
JIP (Jongeren Informatie Punt) Terneuzen (ofwel ‘het JIP’) van aan-z is er voor jongeren. Ze
kunnen bij het JIP terecht voor gratis informatie, advies en ondersteuning rond thema’s,
zoals wonen, onderwijs, werk, geld, (cyber)pesten, liefde en seksualiteit, recht, drugs,
gezondheid, vrije tijd en jonge ouders. De dienstverlening van het JIP is gratis, vertrouwelijk
en, indien gewenst, anoniem.
via social media of anoniem
via WhatsApp en e-mail.

Jongeren maken tussen de
12 en 25 jaar een grote ontwikkeling door. Zo krijgen ze
steeds meer verantwoordelijkheden. Op weg naar zelfstandigheid komen er heel
wat zaken op hun pad, die
vragen oproepen of onzekerheden met zich mee brengen.
JIP Terneuzen
JIP Terneuzen heeft in het
bijzonder aandacht voor jongeren waarvan hun achttiende verjaardag nadert. Deze
jongeren krijgen op korte
termijn extra verantwoordelijkheden, zoals stemmen,
alcohol drinken en studiefinanciering aanvragen. Veel
jongeren weten niet dat er
meer zaken geregeld moeten
worden, zoals het afsluiten
van een zorgverzekering,

de jaarlijkse belastingaangifte en het mogen ondertekenen van contracten. JIP
Terneuzen ondersteunt jongeren op een manier die zij
prettig vinden: met een persoonlijk gesprek op school,
op kantoor of op een openbare plek in hun wijk, maar ook

Hoe kun je JIP Terneuzen
bereiken?
Het JIP is bereikbaar via
WhatsApp; iedere dag tussen
8.00 en 21.00 uur op het telefoonnummer 06-36308289.
Verder zijn er maandelijkse
thema-ochtenden op het
Lodewijkcollege
(beide
locaties) en is er een inloopspreekuur op praktijkschool
De Sprong in Terneuzen. Je
kunt ook binnenlopen bij
één van de kantoren (Jacob
Catsstraat 7 in Terneuzen of
Markt 1 in Axel). Of maak
een afspraak met een jeugdpreventiewerker, via e-mail
jip@aan-z.eu. Volg JIP op
Facebook en Instagram: @
JIPTerneuzen.

Heeft u een kleine, groene container (140 liter) en zou u liever een grotere willen (240 liter)?
Of wilt u een groene container extra? Dat kan! Het omwisselen of brengen van een extra
container is gratis.
Omdat de groene container voor u te klein is,
gooide 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 onze website
www.terneuzen.nl 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.

FMR Producties stelt gemeentegids
Terneuzen samen
Bent u contactpersoon voor een vereniging of stichting? Dan kunt u de komende periode
gebeld worden door FMR Producties. Dit bedrijf stelt de gemeentegids van Terneuzen
samen. Bedrijfseigenaren kunnen gebeld worden met de vraag om te adverteren in de gids.
De gemeentegids van Terneuzen verschijnt
in januari 2020. We brengen de gids uit als
e-book en op papier. De papieren gids komt
op openbare locaties binnen de gemeente te
liggen en is af te halen aan onze publieksbalie.
Wijzigingen doorgeven
Wilt u weten of uw vermelding in de gids
klopt? Kijk dan in de papieren gids of online op
http://www.lokaaltotaal.nl/terneuzen. Online
kunt u ook meteen wijzigingen doorgeven,
mocht dit nodig zijn. U kunt ook een e-mail
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sturen naar info@fmrproducties.nl.
FMR Producties
De gemeente laat de officiële gemeentegids van Terneuzen samenstellen door FMR
Producties. Elke andere aanbieder van een
gids met daarin adressen, doet dit op eigen
initiatief en niet in opdracht van de gemeente.
Heeft u twijfels of vragen naar aanleiding van
een mail, telefoontje of brief? Meld dit dan
aan communicatie@terneuzen.nl of via het
algemene telefoonnummer 14 0115.

www.facebook.com/Terneuzen

@Gem_Terneuzen

