INFORMATIE GEMEENTE TERNEUZEN
Wijzigingen inzamelen afval
Vanwege Hemelvaartsdag en Pinksteren worden de containers op andere dagen geleegd.
De wijzigingen vindt u hieronder. Alles staat ook vermeld in de afvalkalender 2019 en op
www.terneuzen.nl.
Geen
inzameling op:

Wijk / Kern

Type
container

Nieuwe
inzameldag

do. 30 mei
Hemelvaartsdag

Zone Hoek, Zone Biervliet

Grijs

wo. 29 mei

ma. 10 juni
Pinksteren

Zone Hoek

Blauw

vr. 7 juni

Binnenstad, Java, Oesterputten

Grijs

di. 11 juni

Handelspoort

Grijs

di. 11 juni

Noorderdokken, Schependijk

Grijs

di. 11 juni

Lievenspolder

Grijs

di. 11 juni

Zeldenrust

Grijs

wo. 12 juni

Driewegen, Hughersluys

Grijs

wo. 12 juni

St. Annapolder, De Kraag

Grijs

wo. 12 juni

Oude Vaart, Triniteit

Grijs

do. 13 juni

Zuidpolder, Katspolder

Grijs

vr. 14 juni

Zuiderpark, Oudelandse Hoeve

Grijs

vr. 14 juni

Vanaf 1 juli: sluiting balie Axel en start
thuisbezorging
Sinds begin maart is de balie in Axel één dag in de week open. Uit een evaluatie blijkt deze
balie minder klanten te krijgen dan verwacht. Daarom willen we per 1 juli de balie in Axel
sluiten en tegelijkertijd starten met thuisbezorging (via een proef) van reisdocumenten. De
spreekuren in verzorgingshuizen worden voortgezet.
Al langere tijd is er door digitalisering sprake van een
vermindering van het aantal baliebezoeken. Onlangs
kwam daar een forse afname
bij omdat vrijwel alle volwassenen inmiddels een reisdocument hebben dat 10 jaar
geldig is (voorheen 5 jaar).
Daarom werden de openingstijden van de balie in Axel
vanaf maart beperkt tot één

dag per week. Uit de evaluatie
over de afgelopen maanden
blijkt het aantal bezoeken in
Axel lager dan verwacht. Bij
de minimale bezetting van
twee medewerkers was er
voor ieder ongeveer twee uur
aan klantcontacten tijdens de
werkdag van acht uur.
Meer informatie
Het college van B&W stuurde

Het buitenzwembad van Zaamslag
bestaat 50 jaar

Reisdocument aanvragen in
De Molenhof in Zaamslag

Deze zomer bestaat het buitenzwembad
van Zaamslag 50 jaar! Om dit te vieren,
organiseren wij op woensdag 12 juni een
leuke kindermiddag. Iedereen is welkom.

Op dinsdag 11 juni gaan wij op bezoek bij bewoners van wooncentrum De Molenhof in
Zaamslag. Bewoners van wie het paspoort of de identiteitskaart bijna is verlopen, kunnen
die dag een nieuw document aanvragen. Dit doen we vaker. 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.

Om 13.30 uur wordt het zwembad opnieuw
feestelijk geopend. Daarna kun je tot 17.00
uur deelnemen aan allerlei activiteiten. Zo kun
je zeemeerminzwemmen en is er een voetbal
snelheidsmeter, ballonnenclown en springkussen. Heb jij zin een leuke en gezellige middag?
Kom dan zeker langs!

Voor de bewoners van De Molenhof 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
€ 56,80
(tot 18 jaar € 29,95)
- Aanvraag paspoort
€ 71,35
(tot 18 jaar € 53,95)
- Bewijs van in leven zijn
€ 13,40
(kan ook digitaal)
- Uittreksel BRP
€ 11,90
(kan ook digitaal voor € 9,90)
- Formulier kinderbijslag
gratis
- Verhuizing
gratis
(kan ook digitaal)
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.

Onderhoudswerkzaamheden
Westerscheldetunnel

Let op: reisdocumenten alleen afhalen in
Terneuzen
Reisdocumenten kunt u alleen bij de publieksbalie in Terneuzen afhalen. Vanwege veiligheid kunnen wij deze documenten niet op
andere plaatsen uitreiken.

Van maandag 3 juni tot en met woensdag 5 juni is de Westerscheldetunnel van 20.30 tot
21.00 uur en van 03.30 tot 04.00 uur volledig afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. Van 21.00 tot 03.30 uur rijdt het verkeer in beide richtingen door één tunnelbuis. Elke
nacht om 04.00 uur zijn de werkzaamheden afgerond.

Maak een afspraak
Op dinsdag 11 juni kunt u tussen 13.00 en 16.00
uur terecht in wooncentrum De Molenhof,
Molenstraat 14 in Zaamslag. Wilt u van deze
mogelijkheid gebruikmaken? Maak dan een
afspraak via www.terneuzen.nl.

Dinsdag 4 juni is de maandelijkse, geplande
onderhoudsnacht. Maandag 3 en woensdag 5
juni zijn extra ingelaste onderhoudsavonden
vanwege werkzaamheden aan het asfalt.
Eén keer per jaar wordt deWesterscheldetunnel
volledig afgesloten voor groot onderhoud.

Gezocht: gezinshuisouders in Zeeland
Niet ieder kind kan in de veiligheid van een eigen gezinssituatie opgroeien. Soms is een vervangende woonplek nodig. Om die reden starten Juvent en Gezinshuis.com de werving van
gezinshuisouders. Op dinsdag 4 juni is er een informatieavond in Middelburg, Park Veldzigt
43. Deze avond is bedoeld voor zorgprofessionals, die willen ondernemen en interesse hebben in het starten van een gezinshuis.
De opzet van een gezinshuis
heeft tot doel om jongeren,
die niet langer thuis kunnen
wonen, zo normaal mogelijk
in een gezinssituatie te laten
opgroeien. In een gezinshuis
wonen gemiddeld drie tot zes
uithuisgeplaatste kinderen
samen met de gezinshuisouders en eventuele eigen
kind(eren).

over de evaluatie en de thuisbezorging een brief met een
rapportage aan de gemeenteraad. Deze informatie kunt
u lezen op www.terneuzen.nl
Later volgt meer informatie
over de veranderingen (waaronder thuisbezorging) via
onze website en deze pagina in het Zeeuwsch Vlaams
Advertentieblad.

Tijdens de informatieavond
op 4 juni wordt meer verteld
over wat het inhoudt om
gezinshuisouder te zijn en
een gezinshuis te starten als

zelfstandig ondernemer via
Gezinshuis.com. Voor meer
informatie kunt u terecht op:
www.gezinshuis.com/informatieavond-juvent.

Dit jaar is dit van dinsdag 18 juni 20.30 uur tot
uiterlijk woensdag 19 juni 5.00 uur. Verkeer
wordt omgeleid via Antwerpen. Tijdelijke, gele
verkeersborden geven de omleidingsroute
aan.

Burgemeester Terneuzen sluit vier
panden vanwege drugs
Burgemeester Jan Lonink heeft in mei vier panden gesloten vanwege drugsovertredingen.
Zo werd afgelopen week in Terneuzen een woning voor zes maanden verzegeld. Op 9 mei
werden panden in Sas van Gent (drie maanden) en Terneuzen (zes maanden) gesloten. En
in Axel ging op 6 mei een woning voor drie maanden dicht.
De bestuurlijke maatregelen zijn genomen
op basis van artikel 13b Opiumwet en het
gemeentelijke Damoclesbeleid. De burgemeester kan een pand sluiten na het aantreffen van een handelshoeveelheid drugs. Het

doel is om een einde te maken aan de situatie
(aanloop) en herhaling te voorkomen. Via deze
maatregel treedt de burgemeester ook op
tegen het brandgevaar dat door illegale kwekerijen wordt veroorzaakt.

Vergadering
Stadsraad Sas van Gent Maandag 3 juni april om 19.30 uur in De Statie in Sas van Gent. U
bent van harte welkom.
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