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
Gebruiksmelding
Zaaknummer

Acceptatie

Globale locatie

Omschrijving

M-GBM190003

30-07-2019

Walstraat 31 in Axel

brandveilig gebruiken van het
pand

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

BEKENDMAKING VASTSTELLING BESTEMMINSGPLAN EN OMGEVINGSVERGUNNIING
(COÖRDINATIEREGELING)
Vaststelling (gewijzigd) bestemmingsplan Terneuzen Midden, Pattistpark 2019 (NL.
IMRO.0715.BPTMD14-VG01)
Het doel van dit bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de bouw van drie
woontorens. Het bestemmingsplan Pattistpark 2019 herstelt enkele tekortkomingen uit het
bestemmingsplan Pattistpark II en regelt daarnaast enkele aanpassingen in het bouwplan. De
basisopzet van het plan wijzigt niet. Ook in het nieuwe bouwplan wordt uitgegaan van 3 woontorens
met daaronder een stallingsgarage. De torens worden op dezelfde plek gebouwd als in het plan uit
2017.
Vastgestelde omgevingsvergunning Pattistpark (W-AOV190100)
De omgevingsvergunning maakt de realisatie van 48 appartementen inclusief 2-laagse
parkeergarage op het adres Pattistpark 57 t/m 104 mogelijk. Van de planologisch voorziene drie
woontorens wordt met deze omgevingsvergunning de bouw van de meest oostelijk gelegen
woontoren mogelijk gemaakt.

Zaaknummer

Ingediend

Adres

Omschrijving

W-AOV190392

30-07-2019

Havenstraat 9 in Terneuzen

splitsen van een
winkelpand

W-AOV190390

28-07-2019

Hoofdweg Noord 34a in
Zuiddorpe

plaatsen van poorten
aan de oprit

W-AOV190395

02-08-2019

Kanaalpark 17 in Philippine

veranderen van de
uitweg/oprit

W-AOV190398

02-08-2019

Knol 22 in Hoek

repareren van de
fundatie

MILIEUZAKEN

W-AOV190397

31-07-2019

Leeuwenlaan 3 in Terneuzen

wijzigen van de
bestemming

Melding Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer

W-AOV190393

30-07-2019

Mosselbanken (A 1061) in Hoek

realiseren van een
zonnepark

W-AOV190391

28-07-2019

St. Katrijnstraat 41 in Zuiddorpe

vervangen van de
schuttersmast

W-AOV190396

31-07-2019

Vlasstraat 16 in Koewacht

realiseren van twee
trottoirverlagingen

Besluiten aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer

Verzonden aan
aanvrager

Adres

Omschrijving

Status

W-AOV190315

02-08-2019

Ingelandenlaan 9 in
Axel

bouwen van een
vrijstaande woning

verleend

W-AOV190349

01-08-2019

Kanaalkade 42 in Axel

plaatsen van een
dakkapel

verleend

W-AOV190318

01-08-2019

Kloosterstraat 14b in
Biervliet

bouwen van een
vrijstaande woning

verleend

W-AOV190321

31-07-2019

Nieuwstraat 50 in
Koewacht

realiseren van een
verdiepingsaanbouw op bestaande
achteraanbouw

verleend

W-AOV190296

01-08-2019

Waterlanden 59 in
Terneuzen

(ver)plaatsen van
een berging

verleend

W-AOV190392

02-08-2019

Havenstraat 9-11 in
Terneuzen

splitsen van een
winkelpand

vergunningsvrij

W-AOV190165

02-08-2019

Mercuriusstraat 5 in
Sas van Gent

uitbreiden van het
kantoor

beslistermijn
verlengd

W-AOV190338

01-08-2019

Waterpoortstraat 1 in
Philippine

brandveilig gebruik ontwerp
hotel/horeca

Zaaknummer

Datum

Bedrijf of particulier

Adres

Voor

M-ACT190261

3 juni 2019

De Deurdouwers

Vlaanderenplein 2 in
Sas van Gent

bouwen van
carnavalswagen in
de Leutfabriek

BESLUIT TOT VASTSTELLEN MAATWERKVOORSCHRIFT�EN� VOOR ’T ZUSJE TERNEUZEN
Burgemeester en Wethouders van Terneuzen maken bekend dat zij op verzoek van ’t Zusje Terneuzen
op grond van artikel 2.20, lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, maatwerkvoorschrift(en)
vaststellen ten behoeve van de inrichting, gelegen aan de Nieuwstraat 66 in Terneuzen.
Het besluit heeft betrekking op het aspect geluid.
Belanghebbenden kunnen tot en met 11 september 2019 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar
maken bij gemeente Terneuzen, Postbus 35 4530 AA Terneuzen. Het bezwaarschrift moet uw naam
en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd
en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen om een voorlopige
voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West
Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van
het verzoek is griﬃerecht verschuldigd.
Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot mevrouw N. Davidse,
medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 4089 8585 of 0115–745 100. De aanvraag staat
geregistreerd onder nummer W-MWP190005/00211619.
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