INFORMATIE GEMEENTE TERNEUZEN
Burgemeester Terneuzen sluit woningen
Publieksbalie Terneuzen vrijdag
en garagebox wegens drugs
Burgemeester Jan Lonink heeft afgelopen maand twee woningen en een garagebox geslo- 6 september gesloten vanaf 15.00 uur
ten vanwege drugsovertredingen. Vorige week werd in Sas van Gent een woning verzegeld. Op 12 augustus ging een huis in Terneuzen dicht. Een garagebox in Sluiskil werd op 5
augustus vergrendeld. Alle sluitingen gelden voor drie maanden.
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.
Aanpak ondermijning
Criminele organisaties maken enorme winsten
met de drugshandel. Vaak wordt dat illegaal

verkregen vermogen geïnvesteerd in legale
branches, zoals vastgoed en horeca. Die vermenging van boven- en onderwereld, ook
wel ondermijning genoemd, is uiterst zorgelijk. Overheidspartners als politie, Openbaar
Ministerie, gemeenten en de Belastingdienst
werken steeds meer samen bij de aanpak van
verdachte zaken en personen. Deze integrale
aanpak vergroot de slagkracht van de overheid tegen georganiseerde criminaliteit. Het
doel is om misstanden aan te pakken en de
georganiseerde en ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen.

Principeakkoord vernieuwing
Westkade Sas van Gent
De gemeente Terneuzen, Rijkswaterstaat en Rosier hebben afgelopen maandag een principeakkoord bereikt over de Westkade in Sas van Gent. De partijen willen alle drie financieel
bijdragen aan het oplossen van het probleem. Het project bestaat uit een nieuwe waterkering, laad- en loskade en een openbare weg (inclusief fietspad). De totaalkosten voor de
werkzaamheden zijn naar verwachting 7,5 miljoen euro. Verder komt er binnenkort langs
de Westkade een tijdelijke doorgang voor fietsers en voetgangers. Voor overig verkeer
blijkt zo’n bypass helaas niet haalbaar.
Het college van B&W stelt de raad voor om
vanuit de gemeente een bijdrage van €850.000
beschikbaar te stellen. Dit voorstel wordt eind
september door de gemeenteraad behandeld.
Voorbereidingen maanden geleden
opgestart
Het bedrijf Rosier zal opdrachtgever zijn van
het bouwproject voor de nieuwe Westkade.
De afgelopen periode is al gewerkt aan tekeningen en technische voorbereidingen. Deze
voorbereidingen gaan de komende tijd door.
Hierdoor kunnen na het definitieve besluit
over de budgetten snel de verdere stappen
gezet worden, zoals het aanvragen van de
vergunningen. Na de vergunningverlening is
naar verwachting 12 maanden nodig om de
kade van 210 meter te slopen en opnieuw aan
te leggen.

Tijdelijke doorgang alléén voor fietsers en
voetgangers
De Westkade is nu dicht. Volgens planning
kunnen fietsers en voetgangers vanaf eind
september gebruik maken van een alternatieve doorgang over het bedrijfsterrein van
Rosier. Ook is een tijdelijke enkelbaans route
voor personenauto’s onderzocht. Deze weg
zou langs de kade en over het terrein van
Rosier lopen. Helaas blijkt het technisch niet
haalbaar om deze weg over het bedrijfsterrein
aan te leggen. Zo is onder meer de beschikbare ruimte te beperkt en zijn er te ingrijpende
aanpassingen nodig. Alternatieven voor een
tijdelijke weg (zoals achterom het bedrijf)
waren helaas ook geen optie. Daarom zal
voor auto’s en vrachtverkeer de huidige omleidingsroute via de Tractaatweg in stand blijven.

Kermis Terneuzen: 13 t/m 22 september
Nog één week en dan is het zover: kermis! Op vrijdag 13
september barst het feest los. Tien dagen plezier voor
jong en oud! De kermis gaat vrijdag 13 september om
16.00 uur open en duurt tot en met zondag 22 september.
De kermis is ook dit jaar weer middenin het centrum van
Terneuzen. Op de Markt en het Stadhuisplein komen circa
30 attracties te staan.
Korting op attracties
Volgende week vindt u in dit blad de kermiskrant. Daarin
staan bonnen waarmee u voor een lagere prijs kunt genieten
van de verschillende attracties. Snel uitknippen dus! Naast
de attracties is er nog veel meer te beleven.
Nieuwsgierig?
U leest het in de kermiskrant. De krant kunt u vanaf volgende week woensdag 11 september ook downloaden via
www.terneuzen.nl.

Vrijdag 6 september hebben wij een personeelsbijeenkomst met alle personeelsleden. De
publieksbalie in Terneuzen sluit die dag daarom om 15.00 uur in plaats van 18.00 uur. Na
15.00 uur zijn we ook telefonisch niet meer bereikbaar. Houd hiermee dus rekening.
Onze excuses voor het eventuele ongemak.
Vanaf maandag 9 september 8.30 uur zijn we
u graag weer van dienst.
Online
Via onze website kunt u verschillende zaken
digitaal regelen. Dat biedt veel gemak. De
website is 24/7 beschikbaar, de kosten zijn
lager (geen telefoon- of reiskosten) en door
automatisering van processen is het mogelijk
om zaken sneller af te handelen.
Kijk op www.terneuzen.nl voor een volledig
overzicht van alle gemeentelijke diensten en
producten, die u online kunt regelen.

Wegafsluiting voor onderhoud wegen
naar Westerscheldetunnel
Vanwege onderhoudswerkzaamheden is op zaterdag 7 september aanstaande een tracéafsluiting gepland. Tijdens deze tracé-afsluiting worden onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd tussen de Herbert H. Dowweg en het Axelsche Gat. De wegen blijven tijdens
de werkzaamheden toegankelijk voor de hulpdiensten. De afsluiting van het genoemde
wegdeel vindt plaats tussen 6.00 uur en circa 16.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid.
- Van 6.00 uur tot 6.30 uur is de Noordbuis
(richting Westerscheldetunnel) van de
Sluiskiltunnel afgesloten voor het instellen van verkeersmaatregelen op de
Westerscheldetunnelweg. Omleiding U65 via
de brug bij Sluiskil.
- Van 6.30 uur tot 07.00 uur is de Westbuis (richting Terneuzen) van de Westerscheldetunnel
afgesloten voor het instellen van verkeersmaatregelen op de Westerscheldetunnelweg.
- Van 7.00 uur tot circa 15.30 uur vinden
onderhoudswerkzaamheden plaats tussen de
Herbert H. Dowweg en het Axelsche Gat. Het
verkeer wordt tussen de Westerscheldetunnel
en Sluiskiltunnel in beide richtingen omgeleid

via een andere route. Volg de gele omleidingsroute.
- Van 15.30 uur tot 16.00 uur is de Noordbuis
(richting Westerscheldetunnel) van de
Sluiskiltunnel afgesloten voor het opheffen
van de verkeersmaatregelen. Omleiding U65
via de brug bij Sluiskil.
- Van 16.00 uur tot 16.30 uur is de Westbuis
(richting Terneuzen) van de Westerscheldetunnel afgesloten voor het opheffen
van verkeersmaatregelen op de Westerscheldetunnelweg.
Kijk voor meer informatie op
www.westerscheldetunnel.nl

Oplaadpalen voor elektrische auto’s in
parkeergarage Oostkolk in Terneuzen
De gemeente heeft twee oplaadpalen voor elektrische auto’s laten plaatsen in parkeergarage Oostkolk in Terneuzen. Bezoekers kunnen hun elektrische auto daar opladen. De twee
oplaadpalen zijn wandmodellen. Ze hebben ieder twee aansluitingen, zodat vier auto’s
tegelijk kunnen opladen. De oplaadpalen hangen aan de noordelijke muur aan de kant van
het stadhuis en de Westerschelde.
Het aantal elektrische auto’s groeit hard. De
gemeente Terneuzen wil daarom op meer plaatsen oplaadpalen voor elektrische auto’s plaatsen, onder andere in de parkeergarage van het
Scheldetheater in Terneuzen. Dit is een van
de actiepunten uit het Activiteitenprogramma
Klimaat en Duurzaamheid van de gemeente.

Vergadering
Dorpsraad Zaamslag
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Dinsdag 10 september om 19.30 uur in Het Stropievat in Zaamslag.
U bent welkom om de vergadering bij te wonen.

www.facebook.com/Terneuzen

@Gem_Terneuzen

