INFORMATIE GEMEENTE TERNEUZEN
Rioolwerkzaamheden Willem
Kloosstraat in Terneuzen
We gaan rioolwerkzaamheden uitvoeren in de Willem Kloosstraat in Terneuzen. De riolering is dringend aan vervanging toe. Het werk start maandag 2 september en duurt
tot en met 18 oktober 2019. De Willem Kloosstraat sluiten we geheel af voor alle verkeer. Ook het gedeelte Bellamystraat en Frederik van Eedenstraat sluiten we tijdelijk af.
Omleidingsroutes worden ingesteld.
We vervangen de bestaande riolering door
een nieuw pvc riool. Gelijktijdig leggen we een
extra regenwaterriool aan tot in de vijver aan
de Frederik van Eedenstraat. De regenwaterriolen in de Vondelstraat en de PC Hooftstraat
sluiten we aan op dit nieuwe regenwaterriool,
zodat een groot deel van de wijk afgekoppeld
wordt van de riolering.
Na aanpassing van de riolering brengen we
een nieuwe fundering aan onder de rijbaan.
Nieuwe trottoirs, banden en bestrating leggen

we aan met verkeersplateaus op drie kruisingen. In het gedeelte Bellamystraat leggen we
een nieuw trottoir aan en herstellen we de
asfaltverharding. Ook op de aansluiting met
de Frederik van Eedenstraat herstellen we de
asfaltverharding.
Meer informatie
Voor eventuele vragen over het werk kunt u
contact opnemen met de heer J. van de Walle
van ons team Techniek, tel. 14 0115.

Open Monumentendag 2019:
Plekken van Plezier!
Het landelijke thema van Open Monumentendag dit jaar is ‘Plekken van Plezier’. Ook in de
gemeente Terneuzen kunt u dit jaar diverse monumenten bezoeken. Op zaterdag 14 september bent u van harte welkom!
Er doen dit jaar 26 verschillende monumenten
mee. Deze zijn verdeeld over 10 kernen. Mede
dankzij de inzet van vrijwilligers is het mogelijk
om mee te doen aan Open Monumentendag.
Wij zijn dan ook blij en trots dat ook dit jaar
zoveel mensen zich weer vrijwillig inzetten om
van Open Monumentendag iets moois te maken.
Deelnemers
De volgende kernen en monumenten doen
mee:
• Axel: de Gereformeerde kerk, museum Het
Warenhuis, de watertoren en de stadsmolen
• Biervliet: de maquette, de molen, het dorpsplein en coupures.
• Hoek: molen Windlust.
• Koewacht: de Rooms-Katholieke kerk en de
Dodendraad. Er is ook een jaarmarkt.
•
Sas van Gent: de Cuyperskerk (Markt4),
de Heemkundige Vereniging, Industrieel
Museum Zeeland en museum Oud Electro.
• Sluiskil: de dorpspont en museum Sluiskil.
Er is ook een wandelroute langs de monumenten.
• Spui: molen Eben-Haëzer.
• Terneuzen: de Grote kerk, museum Schooltijd
en stadhuis Terneuzen.
•
Westdorpe: transformatorstation Reedijk,
de Zwartenhoekse Zeesluis en museum Oud
Westdorpe. Er is ook een fietstocht langs de
monumenten.

Het groeit maar door!
Het onkruid groeit op sommige plaatsen zo hoog, dat het de aanblik van onze gemeente
flink ontsiert. We krijgen op dit moment via allerlei kanalen signalen dat het uit de klauwen
loopt. Natuurlijk zien wij dit zelf ook. We zijn op de hoogte dat onkruid op bepaalde plekken meer aanwezig is dan wenselijk.
Hoe komt dat nu?
Voor het beheer van de openbare ruimte mogen wij sinds
2017 geen gif meer gebruiken. De gevolgen van het gifvrij beheer van onkruid is dat
straten en trottoir soms groener zijn dan u gewend was.
Vorig jaar merkten we daar
nog niet zoveel van, omdat
we een extreem droge zomer
hadden en de restjes gif in de
grond hun werk nog deden.
Dat is dit jaar wel anders.
Voor het onkruid is het prima
weer om de kop op te steken.
Het kan zijn dat uw straat
en dorp of stad er tijdelijk
minder netjes uitziet. Zeker in
deze periode waar de weersomstandigheden groeizame
resultaten opleveren! Het is
op dit gebied bijna dweilen
met de kraan open. We zetten alle zeilen bij om de openbare ruimte toonbaar te krijgen. Op dit moment ervaren
we dat we te weinig zeilen
hebben. Hiervoor vragen wij
uw begrip.
Alle hulp is welkom!
Soms kunnen we niet overal
goed bij. Bijvoorbeeld op die
plaatsen waar vaak auto’s
geparkeerd staan. Als u wilt,
kunt u ons helpen door zelf
deze plekken bij uw woning
schoon te houden. Doe dit
alstublieft niet met gif, azijn,
chloor of strooizout. Dat is
namelijk slecht voor het
bodemleven en de grondwa-

terkwaliteit. Het regelmatig
schoonvegen van de stoep en
goot met een harde bezem
voorkomt al veel onkruidgroei. Zaadjes en kleine kiemplantjes worden daarmee
verwijderd. Het uittrekken
van een hoog opschietende
spriet (of meerdere) scheelt al
veel in het straatbeeld. Er zijn
al inwoners die dit doen en
wij waarderen dit enorm. Zo
houden we onze gemeente
samen netjes.

Biodiversiteit
Het is vervelend dat er nu
zoveel onkruid groeit.
Toch heeft deze natuurlijke
begroeiing ook voordelen. Zo
is het gunstig voor insecten.
De bloemen van deze planten zijn namelijk hun voedsel.
Insecten zijn belangrijk voor
de bestuiving van bijvoorbeeld fruitbomen en zijn zelf
een belangrijke voedselbron
voor vogels en vleermuizen. Hierdoor is er ook meer
voedsel voor hen. Dit komt
de natuur en de biodiversiteit
ten goede.

Noodverordening verbod drones
evenement Start viering 75 jaar vrijheid
Om de veiligheid van bezoekers bij het evenement Start viering 75 jaar vrijheid op zaterdag
31 augustus te waarborgen, heeft de burgemeester een noodverordening vastgesteld.
Daarin staat dat het op een openbare plaats verboden is om in en binnen een straal van
ca. 300 meter rondom het evenemententerrein een drone of onderdelen daarvan (zoals
vleugels, romp en besturing) voorhanden te hebben. Dit verbod is van kracht op zaterdag
31 augustus 2019 van 00.00 uur t/m 20.00 uur.

Vergaderingen
• Zaamslag: de Protestantse kerk en het kasteel van Zaamslag.
Brochure
Zoals elk jaar hebben we samen met de deelnemers een handige brochure opgesteld. Hierin
vindt u meer informatie per monument. Ze
zijn kosteloos verkrijgbaar bij onze publieksbalie. U kunt ook een exemplaar downloaden
via www.terneuzen.nl, zoekwoord ‘brochure
Open Monumentendag 2019’.

Wijkvereniging De Straete 	Donderdag 29 augustus om 19.30 uur in wijkgebouw De Straete
in Zandstraat. Bewoners zijn welkom om de openbare vergadering bij te wonen.
Wijkraad Binnenstad 	Maandag 2 september om 19.30 uur in Wijkcentrum De Triangel
in Terneuzen. Bewoners zijn welkom om de openbare vergadering bij te wonen.
Dorpsraad Westdorpe 	Dinsdag 3 september om 19.30 uur in café De Kirke in Westdorpe.
Bewoners zijn welkom om de openbare vergadering bij te
wonen.
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