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

Besluiten intrekken omgevingsvergunning en melding Activiteitenbesluit

Sloopmeldingen
Zaaknummer

Acceptatie

Globale locatie

Omschrijving

M-SLM190376

10-01-2020

Guido Gezellestraat 27
in Terneuzen

slopen van het pand en
verwijderen asbest

M-SLM200006

08-01-2020

1e Verbindingsstraat 8
in Terneuzen

verwijderen van asbest
golfplaten (dak aanbouw)

M-SLM200005

10-01-2020

Kijkuit 22 in Axel

verwijderen van asbest

M-SLM190369

07-01-2020

Lange Reksestraat 15 in
Terneuzen

verwijderen van asbest

M-SLM200004

07-01-2020

Laureijnestraat 13 in
Philippine

verwijderen van asbesthoudende
golfplaten (berging)

M-SLM200003

07-01-2020

Nassaustraat 26 in
Terneuzen

verwijderen van asbestplaten
(afdakje containers)

M-GBM190027

10-01-2020

Mr. F.J. Haarmanweg 44 brandveilig gebruiken van het
in Terneuzen
pand nav diverse verbouwingen
en aanpassingen

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer

Ingediend

Adres

Omschrijving

W-AOV200002

03-01-2020

Beoostenblijsestraat 3 in Axel

kappen van bomen
tbv nieuwe oprit

W-AOV200008

08-01-2020

Gentsestraat 94 in Biervliet

aanpassen van een
voormalige
bovenwoning naar
hotelappartement

W-AOV200011

09-01-2020

Knol 27 in Hoek

plaatsen van een
dakkapel

W-AOV200004

04-01-2020

Koegorsstraat ongen. in
Terneuzen

bouwen van een
bedrijfspand

W-AOV200010

09-12-2019

Middenstraat ongenummerd
in Sluiskil

plaatsen van
containers (4x)

W-AOV200012

10-01-2020

N682 (busstation) in Hoek

uitvoeren van
wegwerkzaamheden

Besluiten aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer

Verzonden aan
aanvrager

Adres

Omschrijving

Status

W-AOV190590

10-01-2020

Europalaan 8a in
Sas van Gent

plaatsen van een
erfafscheiding

verleend

W-AOV190531

07-01-2020

Kennedylaan 9 in
Terneuzen

plaatsen van
buitenunits t.b.v.
koelingen

verlenging
beslistermijn

Noordstraat 13 in Axel

plaatsen van gevel- ingetrokken
reclame

W-AOV190607

10-01-2020

MILIEUZAKEN
Melding Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Zaaknummer

Datum

Bedrijf of particulier

Adres

Voor

299877

09-01-2020

Landbouwbedrijf
Termote & Zn.

Binnnendijk ongen.
(TNZ00-K-3761) in
Hoek

tijdelijke
mestopslag

300398

09-01-2020

Vervaet Thomaes & Zn.

Kapittelstraat ongen.
(SAS00-M-894) in
Westdorpe

tijdelijke
mestopslag

300397

09-01-2020

Vervaet Thomaes & Zn.

Langeweg ongen.
(AEL00-L-213) in
Zuiddorpe

tijdelijke
mestopslag

300662

09-01-2019

R. Fruytier

Moerspuistraat ongen. (AEL00-O-374)
in Zuiddorpe

tijdelijke
mestopslag
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Zaaknummer

Datum

Bedrijf of particulier

Adres

Voor

Status

W-IOV190012

13-01-2020

De Pooter Olie B.V.

Kennedylaan 20 opslaan en
in Terneuzen
aﬂeveren LPG

M-ACT190451

21-06-2019

De Pooter Olie B.V.

Kennedylaan 20 veranderen
in Terneuzen
tankstation

verleend

Besluiten aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer

Datum

Bedrijf of particulier

Adres

Voor

Status

W-AOV190481 09-01-2020

De Pooter Olie B.V.

Polenweg 16 in
Terneuzen

plaatsen van
verleend
een was- en
droogmachine

W-AOV190035 14-01-2020

Stichting
Zorgsaam
Zorggroep
ZeeuwsVlaanderen

Wielingenlaan 2
in Terneuzen

aanpassen
Pharmaﬁlter
en lozen op
oppervlakte
water

verleend

Besluit tot vaststellen maatwerkvoorschrift(en) Dierenpension van Geffen
Burgemeester en Wethouders van Terneuzen maken bekend dat zij op grond van artikel 2.20 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer, maatwerkvoorschriften vaststellen ten behoeve van Dierenpension van
Geffen, gelegen aan de Lovenpolderstraat 18 in Hoek.
Het besluit heeft betrekking op het aspect geluid.
Belanghebbenden kunnen tot en met 18 februari 2020 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 C.L.P.M. Mulders,
medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 512 059 93 of 0115-745 100. De aanvraag staat geregistreerd
onder nummer W-MWP180026 / 00209066.

OVERIG
Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek van de gemeente Terneuzen is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op
het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.
Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit
betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven en ook niet meer staan
geregistreerd als woonachtig in Nederland.
Naam

Laatst bekende adres

Datum uitschrijving

J. Martin

Tholensstraat 111, 4531 AP Terneuzen

28-11-2019

J. den Turk

Gentsestraat 6, 4551 CC Sas van Gent

18-12-2019

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u hiertegen bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift is zes weken. Deze termijn start een dag na de publicatiedatum.
In uw bezwaarschrift staat in ieder geval: - uw naam en adres – de datum – het besluit waar u het niet mee
eens bent – waarom u het niet eens bent met dit besluit – uw handtekening.
Het bezwaarschrift moet worden verzonden aan: het college van Burgemeester en Wethouders van
Terneuzen, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen.

www.facebook.com/Terneuzen

@Gem_Terneuzen

