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
Besluiten aanvragen omgevingsvergunning

OMGEVINGSZAKEN

Zaaknummer

Verzonden aan
aanvrager

Adres

Omschrijving

Status

W-AOV190144

02-04-2019

Langestraat 45
in Hoek

aanpassen van de
constructie

verleend

Sloopmeldingen
Zaaknummer

Acceptatie

Globale locatie

Omschrijving

M-SLM190122

03-04-2019

Boterzandestraat 14 in
Biervliet

verwijderen van asbest
golfplaten (dak schuurtje)

W-AOV190142

05-04-2019

01-04-2019

Doorndijk 2a in Axel

verwijderen van de coating van
een gasleiding (asbest)

plaatsen van een
overkapping

verleend

M-SLM190110

Steenkamplaan 25
in Terneuzen

W-AOV190086

04-04-2019

01-04-2019

Mr. F.J. Haarmanweg 25
in Terneuzen

slopen van een verbindingsgang

realiseren van een
uitrit

ingetrokken

M-SLM190115

Drieschouwen 15
in Axel

W-AOV190083

05-04-2019

M-SLM190114

03-04-2019

Portaal 6 in Terneuzen

slopen van de fundering

Keizer Karelplein
en Stevensstraat in
Sas van Gent

vervangen van de
riolering

verlenging
beslistermijn

M-SLM190119

03-04-2019

Smaragdboog 13 in
Terneuzen

verwijderen van asbest
golfplaten (tuinhuis)

W-AOV190077

05-04-2019

Klapstraat 1 in
Koewacht

verbouwen van de
woning

verlenging
beslistermijn

M-SLM190107

04-04-2019

Steenovens 1 in Axel

verwijderen van asbest

W-AOV190071

05-04-2019

M-SLM190125

05-04-2019

Vrijstraat 30 in
Sas van Gent

verwijderen van
asbesthoudende leien

Sasdijk 1 in Westdorpe realiseren van een
aanbouw

verlenging
beslistermijn

Zaaknummer

Ingediend

Adres

Omschrijving

W-AOV190160

01-04-2019

Emmabaan ongenummerd in
Koewacht

bouwen van een vervangende
schuur

W-AOV190163

01-04-2019

Graaf Jansdijk 38 in Axel

plaatsen van een dakkapel

BEKENDMAKING VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
Vaststelling bestemmingsplan Terneuzen Midden, Van der Peijlstraat (NL.IMRO.0715.BPTMD12-VG01)
Het doel van dit bestemmingsplan is het realiseren van een woonzorgvoorziening in de vorm van een
gebouw met 16 appartementen.
Vaststelling bestemmingsplan Axel, Oudeweg 1 (NL.IMRO.0715.BPAXL12-VG01)
Het doel van dit bestemmingsplan is het juridisch-planologisch mogelijk maken van de bouw van 34
garageboxen op het adres Oudeweg 1 in Axel.

W-AOV190164

02-04-2019

Graafjansdijk B 133 in
Westdorpe

uitbreiden van een woning en
herbouw garage

MILIEUZAKEN

W-AOV190165

02-04-2019

Mercuriusstraat 5 in
Sas van Gent

uitbreiden van het kantoor

W-AOV190162

01-04-2019

Nieuwstraat 6 t/m 18a
in Terneuzen

bouwen van 10 duplexappartementen op een plint met kantoren, spreekkamers en dagbestedingsruimten 2de fase

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

W-AOV190158

31-03-2019

Sint Hubrechtstraat 6 in Hoek verbouwen van een woning

W-AOV190159

31-03-2019

Sweelinckhof 14 in Terneuzen

plaatsen van een schutting en
een overkapping/schuur

Melding Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Zaaknummer

Datum

Bedrijf of particulier

Adres

Voor

M-ACT180272

08-05-2018

Dees
de Echte Bakker

Bedrijvenstraat 3
in Zaamslag

starten van een
bakkerij

OVERIG
Exploitatieovereenkomst voor het perceel plaatselijk bekend Smitsschorreweg 7 in Westdorpe. De overeenkomst heeft betrekking op de uitbreiding van een glastuinbedrijf (zaaknummer 271199).
Op grond van artikel 18, eerste lid van de Regeling burgerluchthavens is er een verklaring van geen
bezwaar afgegeven (periode twee jaar) voor het opstijgen van ongemotoriseerde schermzweeftoestellen
(zaaknummer W-VOV190077). Gebruik van diverse percelen aan de Seydlitzweg en Maatsweg in Sas ven
Gent.
Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Het betreft een melding (zaaknummer V-MMP19004/00214797) voor het in gebruik hebben van een
mobiele puin breekinstallatie op de locatie gelegen aan de Schependijk 25 in Terneuzen. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 7 april 2019 tot 6 juli 2019 en zullen maximaal 5 (fases) werkdagen
duren.
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