BEKENDMAKINGEN
De gemeente Terneuzen maakt, op een enkele uitzondering na, officiële bekendmakingen voortaan digitaal bekend in het Gemeenteblad op https://zoek.officielebekendmakingen.nl.
Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich gratis aanmelden voor een e-mailservice voor berichten over uw buurt. Onderstaande verkorte berichten bieden wij voorlopig aan als service.
De digitale versie is rechtsgeldig. Daar leest u ook of u een zienswijze kunt indienen, of er inzage mogelijk is en welke bezwaar- en/of beroepsprocedures u kunt volgen.
Ter inzage liggende stukken kunnen worden ingezien bij de publieksbalie in Terneuzen (Stadhuisplein 1). Graag vooraf een afspraak maken via tel. 14 0115. Houd het zaaknummer bij de hand.

VERKORTE BEKENDMAKINGEN
OMGEVINGSZAKEN
Sloopmeldingen
Zaaknummer

Acceptatie

Globale locatie

Omschrijving

M-SLM190203

29-05-2019

Amaliastraat 14 in
Sas van Gent

verwijderen van asbest platen
(dak garage)

M-SLM190204

29-05-2019

Schorrenkruidlaan 38 in
Philippine

verwijderen van asbest

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer

Ingediend

Adres

Omschrijving

W-AOV190272

27-05-2019

Bellamystraat 141 in
Terneuzen

verbouwen van een supermarkt

W-AOV190276

28-05-2019

Boslaan ongenummerd
in Axel

bouwen van een woning

W-AOV190269

24-05-2019

Finlandweg 13 in
Terneuzen

renoveren van loods 35 en 36

W-AOV190277

28-05-2019

splitsing Herbert H.
Dowweg en Nieuw
Neuzenweg in Hoek

realiseren van een tijdelijke doorsteek m.b.t. transport
diepwandkorven

W-AOV190273

22-05-2019

Polenstraat 20 in Axel

vestigen van een praktijk voor
sportmassage in een gedeelte
van de woning

W-AOV190270

24-05-2019

Tuinstraat
ongenummerd in Axel

realisatie van een appartementengebouw (9 app)

Besluiten aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer

Verzonden aan
aanvrager

Adres

Omschrijving

Status

W-AOV190054

28-05-2019

Bonte Koe 1 in
Zuiddorpe

verbouwen van de
woning

verleend

W-AOV190145

29-05-2019

Citroenvlinder 1-13
(oneven) in Terneuzen

bouwen van woningen
(7x) type C
De Compagnie

verleend

W-AOV190147

29-05-2019

Gentsestraat 3 in
Sas van Gent

vervangen van de dak- verleend
constructie en plaatsen
van dakkapellen

W-AOV190136

03-06-2019

Langeweg in Sluiskil

realiseren van een
zonnepark

ontwerpbesluit

W-AOV190179

28-05-2019

Oudeweg 5
(G01 t/m G34) in Axel

bouwen van
garageboxen

verleend

W-AOV190181

28-05-2019

Smitsschorreweg 7 in
Westdorpe

plaatsen van een
warmteopslagtank
t.b.v. een bestaand
glastuinbouwbedrijf

verleend

W-AOV190198

29-05-2019

Braakmanlaan 14b
in Biervliet

bouwen van een
woning

verlenging
beslistermijn

W-AOV180664

28-05-2019

Mercuriusstraat 5-9
in Sas van Gent

aanbrengen van een
luifel in de voorgevel,
realiseren van een
laadkuil met
dockshelter van loods
5 en realiseren doorgang tussen loodsen

verlenging
beslistermijn

W-AOV190173

29-05-2019

Nieuwstraat 70 in
Terneuzen

aanpassen bordes
met trappen en een
hellingbaan

verlengen
beslistermijn
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BEKENDMAKING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN EN ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING
(COÖRDINATIEREGELING)
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zonnepark Bontepolder, Sluiskil
(NL.IMRO.0715.BPBG51-ON01)
Het doel van dit bestemmingsplan is het juridisch planologisch mogelijk maken van de bouw van een
zonnepark van 12 hectare op de voormalige stortplaats Bontepolder.
Ontwerp omgevingsvergunning het realiseren van een zonnepark (W-AOV190136)
De omgevingsvergunning maakt het realiseren van een zonnepark op het adres Langeweg, Sluiskil mogelijk.

BEKENDMAKING VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
Vaststelling bestemmingsplan Koewacht, Tragel ongenummerd/Westdorpe, Graafjansdijk B71’
(NL.IMRO.0715.BPKOZ19-VG01)
Het doel van dit bestemmingsplan is om de bouw van één woning aan de Tragel ongenummerd (deel van
perceel AEL00 H 1208) in Koewacht mogelijk te maken. Daarnaast het wegbestemmen van de bouwmogelijkheid van een woning aan de Graafjansdijk B71 in Westdorpe.
Vaststelling bestemmingsplan Koewacht, Nieuwstraat 96 (NL.IMRO.0715.BPKOZ18-VG01)
Het doel van dit bestemmingsplan is om een parkeerterrein ten behoeve van de naastgelegen stichting
mogelijk te maken.
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Buitengebied, Varempéstraat 4a en 4b Overslag
(NL.IMRO.0715.BPBG35-VG01)
Het doel van dit bestemmingsplan is het vestigen van een Nieuw Economische Drager (NED) en het bouwen
van een nieuwe woning.

VERKEERSBESLUITEN
VERKEERSBESLUITEN VAN TIJDELIJKE AARD JUNI 2019
Burgemeester en wethouders van Terneuzen maken bekend dat in verband met evenementen verkeershinder zal zijn in de volgende kernen:
Terneuzen in verband met de Triathlon op 8 juni 2019
De camperplaatsen aan de Rooseveltlaan en de Otheense Kreek zijn op 7 en 8 juni 2019 niet beschikbaar.
Op dit terrein wordt een evenemententerrein ingericht voor de 1/8e triathlon op 8 juni 2019. Campers
worden verwezen naar de camperplaatsen in Axel, Sas van Gent en Westdorpe.
Hoek in verband met D’Oekse Feesten van 12 t/m 15 juni 2019
Het Molenplein zal ingericht worden als evenemententerrein en is afgesloten vanaf 8 juni t/m 17 juni 2019
(incl. op- en afbouw).
Tevens worden vanaf 14 juni 2019 18.00 uur tot 15 juni 2019 21.00 uur de volgende straten geheel of
gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer in verband met de braderie: Molendijk, Markt, Noordstraat,
St. Hubrechtstraat, Oud Vlissingen, Molendreef en Dr. Leenhoutsstraat.
Ronde van Zaamslag op 13 juni 2019 en Dorpsfeesten Zaamslag van 13 t/m 15 juni 2019
In Zaamslag is er op 13 juni 2019 in verband met de wielerwedstrijd ‘Ronde van Zaamslag’ verkeershinder
op het parcours Plein West, Plein Zuid, Plein Oost, Veerstraat, Oostelijke rotonde Rondweg Zaamslag,
parallelweg Rondweg Zaamslag, terrein Verlinde, fietstunnel onderdoor de N290, Polderstraat, Plein
West.
Tevens is er in de kern Zaamslag van 13 t/m 15 juni 2019 verkeershinder in verband met de Dorpsfeesten.
Het Plein is geheel afgesloten als evenemententerrein van 11 t/m 17 juni 2019 (incl. op- en afbouw). Tevens
zullen er inrijverboden en parkeerverboden ingesteld worden in de Bogerd, Diaconiestraat, Riemensstraat,
Drieschouwenstraat, Rozemarijnstraat, Axelsestraat, Veerstraat, Kasteelstraat, Torenberg, Voorburcht,
Nederhof en Brouwerijstraat, afhankelijk van het programma.
Terneuzen in verband met Delta Ride for the Roses op 15 juni 2019
De Markt in Terneuzen is op 15 juni 2019 start- en finishlocatie van de Delta Ride for the Roses.
Voor dit evenement worden de volgende wegen/pleinen afgesloten voor het doorgaande verkeer: in
Terneuzen: Stadhuisplein, Markt, Jongestraat, Burg. Geillstraat en in Philippine: de parallelstraat van de
Kasteelstraat grenzend aan ‘de Kaaie’.
Tevens zal er bij de start tussen 8.30 en 11.00 uur extra verkeershinder zijn in Terneuzen in de volgende
straten: De Blokken, Herengracht, Axelsestraat, Dokweg, Industrieweg, Binnenvaartweg,
Scheldeboulevard en Scheldekade.
Zuiddorpe in verband met het Boekweitsportweekend van 15 t/m 17 juni 2019
Verkeershinder op het parcours: Dorpsplein, Hoofdweg Zuid gedeeltelijk, Hoofdweg Noord gedeeltelijk,
in verband met de Dikkebanden wedstrijden op 15 juni 2019.
En verkeershinder op het parcours Dorpsplein, Hoofdweg Zuid, St. Janstraat, Buitenpolderweg,
Blijpolderseweg Provincialeweg, Hoofdweg Noord in verband met de TMZ wielerwedstrijden op 17 juni
2019.
De maatregelen geschieden door plaatsing van borden overeenkomstig bijlage 1 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, verwijzingsborden en/of begeleiding van verkeersregelaars

www.facebook.com/Terneuzen

@Gem_Terneuzen

