INFORMATIE GEMEENTE TERNEUZEN
Meld een kapotte lantaarnpaal op
ovstoringzeeland.nl
Stel, je fietst over straat en ziet dat een lantaarnpaal kapot is. Dan denk je waarschijnlijk
dat jij daar weinig aan kunt doen. De gemeente lost dat wel op. Begrijpelijk, maar ook jij
kunt helpen. Een storing aan een lantaarnpaal geef je namelijk simpel en snel door via de
website ovstoringzeeland.nl

Dagelijks tv- en
radioprogramma
Op werkdagen is er deze
week op Omroep Zeeland
dagelijks een tv- en radioprogramma over veiligheid
(vanaf 18.00 uur elk half
uur herhaald). Specialisten

Gewoon even melden
Bijna alle lantaarnpalen in Zeeland staan
op de website! Dus zie je een kapotte lantaarnpaal? Meld het snel op ovstoringzeeland.nl. Voor je eigen veiligheid, maar ook
die van een ander.

Wat doe jij als er een voorrangsvoertuig aan komt?
In het verkeer kun je plots verrast worden door een hulpdienst met zwaailicht en sirene die
met hoge snelheid nadert. Uit onderzoek blijkt dat veel weggebruikers niet weten hoe ze
moeten handelen. Met gevaarlijke situaties en soms aanrijdingen als gevolg.
• Blijf de rotonde volgen
Als een hulpdienst achter je rijdt en je nadert
een rotonde, blijf de rotonde volgen totdat de
hulpdienst een afslag heeft genomen. Vervolg
daarna veilig je weg.
• Maak ruimte bij een verkeerslicht
Nader je of sta je voor een rood verkeerslicht,
wacht dan tot het verkeerslicht groen is. Houd
je aan de verkeersregels. De hulpdiensten zoeken hun eigen weg.
Maak het hulpdiensten makkelijker
Met kleine aanpassingen kunnen we het de
hulpdiensten een stuk makkelijker maken in
het verkeer. Kijk voor meer informatie op
www.zeelandveilig.nl/zwaailichtensirene.

Geen adressticker op je container?
Ontbreekt op jouw afvalcontainer de adressticker of zijn de adresgegevens niet meer duidelijk te lezen? Vraag dan een nieuwe adressticker aan via www.terneuzen.nl of bel naar tel. 14
0115.
Alleen afvalcontainers met
een adressticker worden
geleegd. Afvalcontainers
zonder adressticker worden
direct ingenomen.

doen voor je eigen veiligheid. In het tv-programma
wordt dit jaar ingezoomd op
de thema’s Nieuwe Energie
& Brandveiligheid, Zelf- &
Samenredzaamheid, Verkeer
& Vervoer, Industrie &
Veiligheid en Mens & Milieu.
op het gebied van veiligheid van onder andere de
Veiligheidsregio Zeeland,
politie, brandweer en North
Sea Port vertellen wat je kunt

Meer weten over de Zeeuwse
Week van de Veiligheid, kijk
op www.zeelandveilig.nl/veiligheidsweek

Meld een mantelzorger aan voor het
mantelzorgcompliment

Filmpje
Check ook even het animatiefilmpje van
Slimpie op www.terneuzen.nl. Hij legt in
een paar stappen uit hoe het werkt.

• Blijf kalm en rustig
Als je een hulpdienst opmerkt, blijf dan de weg
met de toegestane snelheid vervolgen, totdat
je op een veilige manier ruimte kunt maken.
Geef richting aan als je ruimte maakt.
• Rijd zoveel mogelijk rechts
Nadert de hulpdienst je van achter, houd je
snelheid vast en blijf zoveel mogelijk rechts
rijden. Zo kan de hulpdienst je veilig passeren.
Let op; er kunnen meerdere hulpdiensten achter elkaar rijden.
• Laat een rijstrook vrij
Als er een rijstrook vrij is, laat deze dan ook
vrij.

Volgende week is het de Zeeuwse Week van de Veiligheid. We besteden deze week samen
met de Veiligheidsregio extra aandacht aan diverse veiligheidsthema’s. Want hoe goed we
met z’n allen ook ons best doen om Zeeland veilig te houden, 100 procent garantie op veiligheid bestaat niet. Er kan altijd wat misgaan. En weet jij dan wat je moet doen?
In de Week van de Veiligheid
krijg je dagelijks veiligheidstips over wat je zelf kunt doen
in bepaalde situaties.

Wanneer je de melding doorgeeft met je
smartphone, wordt je locatie direct weergegeven. Op een kaartje zie je alle lantaarnpalen bij jou in de buurt. Klik op de
juiste lantaarnpaal en klaar is Kees! Een
monteur lost de storing zo snel mogelijk
op.

Hoe kun je de hulpdiensten en andere weggebruikers zo veilig mogelijk helpen? Wij zetten
de belangrijkste tips op een rij:

Zeeuwse Week van de Veiligheid:
7 t/m 13 oktober

Wilt u een mantelzorger uit de gemeente Terneuzen in het zonnetje zetten? Meld hem
of haar dan aan voor het mantelzorgcompliment. Met deze kleine attentie bedankt de
gemeente alle mantelzorgers, die een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg voor een
naaste. aan-z reikt het presentje op 8 november 2019 uit in het kader van de landelijke ‘Dag
van de Mantelzorg’.
Het mantelzorgcompliment is bedoeld voor lijk 25 oktober 2019 een uitnodiging om het
mantelzorgers, die minimaal 8 uur per week mantelzorgcompliment op 8 november 2019
gedurende een periode van ten minste drie in ontvangst te nemen.
maanden intensief zorgen voor iemand uit
hun directe omgeving.
Begeleiding en ondersteuning
Voor mantelzorgers in de gemeente Terneuzen
biedt aan-z begeleiding en ondersteuning.
Aanmelden
Het aanmelden van een mantelzorger is Ook organiseert aan-z regelmatig mantel(ont)
mogelijk tot en met 21 oktober 2019 bij aan-z zorgmiddagen. Voor meer informatie kunt
via de website www.aan-z.eu/nieuws/man- u contact opnemen met aan-z, per e-mail:
telzorgcompliment of tel. 0115-563 015. Na info@aan-z.eu of tel. 0115-563 015.
aanmelding ontvangt de mantelzorger uiter-

Doe mee met E-waste Race ZeeuwsVlaanderen 2019
Tien Zeeuws-Vlaamse basisscholen strijden nog tot en met vrijdag 11 oktober tegen elkaar
tijdens de E-waste Race Zeeuws-Vlaanderen 2019. De scholen proberen zoveel mogelijk
afgedankte elektrische apparaten (e-waste) in te zamelen.
Gedurende de race kunt u uw elektronisch
afval aanmelden op www.ewasterace.nl. De
leerlingen halen het afval bij u thuis op. ZRD
haalt dit afval vervolgens bij de scholen op en
zorgt ervoor dat het op de juiste manier wordt
gerecycled. Op de website wordt de score
van de scholen bijgehouden. De school die
gemiddeld per leerling de meeste apparaten
inzamelt, wint een schoolreis naar Technopolis
in Mechelen (België).

’t Geuzennest aan kop
Tijdens de E-waste Race Zeeuws-Vlaanderen
nemen scholen deel uit de gemeenten
Hulst, Sluis en Terneuzen. In de gemeente
Terneuzen doen de volgende scholen mee:
Sint Antoniusschool in Axel, ’t Geuzennest in
Biervliet, De Twijn in Terneuzen en De Kreeke
in Westdorpe. Samen hebben zij inmiddels
6.525 apparaten geregistreerd. Basisschool ‘t
Geuzennest gaat aan de leiding.

Vergaderingen
 Dorpsraad Sluiskil

Maandag 7 oktober om 19.30 uur in ’t Meulengat in Sluiskil. Bewoners
zijn welkom tijdens het vragenhalfuurtje van 19.30 tot 20.00 uur.

 Bewonersplatform
Leefbaar Zuiddorpe

Woensdag 9 oktober om 19.30 uur in ’t Kaaike in Zuiddorpe.
Bewoners zijn welkom om de openbare vergadering bij te wonen.

 Wijkvereniging
De Straete

Donderdag 10 oktober om 19.30 uur in wijkgebouw De Straete in
Zandstraat. Bewoners zijn welkom om de openbare vergadering bij
te wonen.
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