Mededelingen van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Trefpunt Hengelo
Op woensdag 21 maart is er weer een Trefpunt-bijeenkomst. Dit
keer is het onderwerp 'Maak het groen!'. De eerste ideeën voor
het nieuwe groenplan worden gepresenteerd en suggesties en
meningen worden uitgewisseld.
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U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in het stadhuis. Het
Trefpunt begint om 20.00 uur.

WMO Cliëntenraad
De WMO Cliëntenraad vergadert op donderdag 22 maart, van
18.00 tot 20.00 uur, in de raadkamer van het stadhuis. De vergadering is openbaar, u bent hierbij van harte welkom. Wilt u een
onderwerp bespreken, neem dan contact op met de secretaris,
Martin Eijkelenkamp, via e-mail m.eijkelenkamp@hengelo.nl.

EK voetbal kijken in
het openbaar

Komende zomer vindt het EK voetbal plaats. Veel Oranjefans
willen het Nederlands elftal tijdens de wedstrijden volgen en
doen dat thuis, of gezamenlijk in de straat, in een kroeg, een
sportkantine of bij een scherm op een plein in de stad. Om alle
initiatieven rondom de EK-wedstrijden veilig en feestelijk te laten
verlopen, heeft de gemeente in samenwerking met de Veiligheidsregio Twente enkele regels opgesteld.
Voor sommige vertoningen is een evenementenvergunning nodig.
Soms kan worden volstaan met het doen van een melding.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl > Actueel. Kijk voor
de voorwaarden en aanvraagformulieren op www.hengelo.nl >
Gemeentebalie > Evenementenvergunning.

Nederlandse taallessen
voor inburgeraars
De Wet inburgering verandert. Vanaf 2013 zijn inburgeraars zelf
verantwoordelijk voor hun inburgering. Dit betekent dat zij dan
alles zelf moeten regelen en betalen. In 2012 kan de gemeente
Hengelo nog aan 80 inburgeraars een gratis cursus Nederlands
aanbieden. Dit kan een cursus voor het inburgeringsexamen
zijn maar ook een cursus voor het staatsexamen Nederlands
als tweede taal. Deze cursus is gratis voor inwoners die aan de
criteria voldoen.
Vrijwilligers gezocht
Bij de taallessen spelen vrijwilligers een grote rol. Een taalcoach
oefent met de inburgeraar de Nederlandse taal in de praktijk. Lijkt
het u wat om inwoners van Hengelo hierbij te helpen en kennis te
maken met een andere cultuur? Meld u dan aan als taalcoach.
Nieuwe inwoners die vanuit het asielzoekerscentrum in Hengelo
komen wonen, krijgen naast taallessen ook maatschappelijke
begeleiding. Lijkt het u wat om nieuwe inwoners wegwijs te
maken in Hengelo? Meld u dan aan als begeleider.

Kijk op www.hengelo.nl/duurzamepartners

Wijkanalyse wijk Noord gereed
De wijk Noord krijgt dit jaar een wijkprogramma. De gemeente, Welbions en de politie maken dit wijkprogramma samen
met de bewoners en organisaties in de wijk. Hierin staan alle
acties in Noord, en welke belangrijke vragen er leven bij de
bewoners. Inmiddels is de wijkanalyse gereed. Deze analyse
geeft een beeld van de wijk en is voornamelijk opgebouwd
uit statistische gegevens. Ook zijn interviews gehouden met
bewoners en met mensen die in de wijk werken.
De wijk Noord bestaat uit de buurten Noord (waaronder de Sterrenbuurt), Elsbeek, Klein Driene, ‘t Rot en de Noork. Dit zijn vijf
heel verschillende buurten. De uitkomsten zijn een gemiddelde
over de gehele wijk. Per buurt zijn er ‘uitschieters’.
De analyse is opgesteld volgens de thema’s Wonen, Werken, Weten
en Welzijn. Daarnaast is er een aparte paragraaf Bevolking. Enkele
uitkomsten zijn:
Wonen
l Relatief veel huurwoningen (55%)
l 
Oordeel bewoners over woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid lager dan stedelijk gemiddelde
l 
Bewoners negatief over ontwikkeling eigen buurt in afgelopen
12 maanden
Werken
l 
Werkloosheid in Klein Driene, de Noork en Noord hoger dan
stedelijk gemiddelde, in Elsbeek lager

Officiële bekendmakingen

Weten
l Capaciteit peuterspeelzalen bovengemiddeld
l Verwachte afname aantal jeugdigen (0 - 12 jaar)
Welzijn
l 
Bewoners geven laag rapportcijfer voor betrokkenheid in de
buurt
l 
Bewoners geven iets meer overlast en gevoelde onveiligheid aan
dan stedelijk gemiddelde
l Aantal misdrijven onder stedelijk gemiddelde
Bevolking
l Veel bewoners van 25 tot en met 39 jaar
l Afname aantal bewoners, 3% minder in 2030
l Groei aantal eenpersoonshuishoudens
Meer informatie
De volledige wijkanalyse vindt u op www.hengelo.nl > Wonen in
Hengelo > Wijken > Noord. Wilt u reageren of hebt u vragen, neem
dan contact op met Erna Biezenaar, e-mail e.biezenaar@hengelo.nl,
of Dennis Meijerink, e-mail d.meijerink@hengelo.nl, telefoon
14074.
Wilt u reageren naar Welbions, dan kunt u contact opnemen met
Robert Olde Heuvel, e-mail r.oldeheuvel@welbions.nl of telefoon
(074) 246 8300.

l

l

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor de cursus Nederlandse taal of voor
vrijwilliger als taalcoach, maatschappelijk begeleider of tolk,
neem dan contact op met Menthol via telefoon (074) 367 7600.
Kijk voor de openingstijden op www.mentholhengelo.nl.

Onderzoek rioolaansluitingen
Hasseler Es

Binnenkort wordt er huis-aan-huis onderzoek gedaan naar alle
rioolaansluitingen in de wijk Hasseler Es. Mogelijk zijn in de loop
van de jaren rioolaansluitingen verkeerd aangesloten, tijdens de
aanleg of verbouwwerkzaamheden. Het gaat om zowel regenwateraansluitingen op het vuilwaterriool, als om vuilwateraansluitingen op het regenwaterriool.
Wanneer?
De werkzaamheden starten eind maart. Naar verwachting duurt
het hele project een jaar. Bewoners in de Hasseler Es ontvangen
twee weken voor het onderzoek een folder met informatie. Zij
ontvangen een week van tevoren een brief met de exacte datum
van het onderzoek.

Terrassenbeleid centrum Hengelo
Conceptnota
Voor het centrum van Hengelo is een nieuw terrassenbeleid opgesteld. Dit beleid heeft ter inzage gelegen van 29 juni tot en met
31 oktober 2011. Tijdens de terinzagelegging zijn 10 reacties
ingediend. Ook heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de
plaatselijke horeca. De ingediende reacties en het overleg hebben
geleid tot een aantal aanpassingen in het beleid. Om deze reden
wordt het gehele beleid opnieuw ter inzage gelegd.
Inzien en zienswijzen
U kunt de conceptnota Terrassenbeleid voor het centrum van
Hengelo van 14 maart tot en met 24 april op afspraak inzien bij de
afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121
en bij het Publieksplein. Tijdens de inzagetermijn kunnen inwoners en belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen
indienen bij het college van B en W. Voor het mondeling indienen
van zienswijzen kunt u contact opnemen met Ellen Bijsterbosch,
telefoon (074) 245 9753.

Omgevingsvergunningen

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl > Projecten en
Plannen > Onderzoek rioolaansluitingen Hasseler Es.
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Reguliere procedure

l

Aangevraagd

l

B
 erfloweg 266, 7553 JX, vergroten bestaande dakkapel
(ontvangen op 03-03-2012)

l

B
 oortorenweg 20, 7554 RS, plaatsen en vernieuwen reclame
en bewegwijzering (ontvangen op 05-03-2012)
B
 urgemeester Jansenplein 20, 7551 ED, verwijderen asbest
(ontvangen op 06-03-2012)
D
 eurningerstraat 232, 7557 HM, plaatsen dakopbouw op
bestaande uitbouw (ontvangen op 06-03-2012)
D
 r. Schaepmanstraat 31, 7557 JA, kappen 2 dennen
(ontvangen op 27-02-2012)
D
 rienerstraat 25, 7551 HK, renoveren winkelpui (ontvangen
op 28-02-2012)
D
 rienerstraat 33A, 7551 HK, verbouwen en uitbreiden pand
(ontvangen op 06-03-2012)
G
 eraniumstraat 17, 7555 CA, oprichten carport (ontvangen op
05-03-2012)
G
 rundelweg 43, 7552 EG, verwijderen asbest dakbeschot
(ontvangen op 04-03-2012)
H
 ans Richterstraat 8, 7558 DM, verbreden uitweg (ontvangen
op 03-03-2012)
Het Plein 100, 7559 SR, kappen 1 boom (ontvangen op
02-03-2012)
Jacques Perkstraat 11, 7552 JR, kappen 1 berk (ontvangen
op 05-03-2012)
J ulia Culpstraat 5, 7558 JC, vergroten/uitbreiden woning
(ontvangen op 04-03-2012)
Langestraat 40, 7551 DZ, vervangen bestaande voorgevel,
puien en maken nieuwe entree (ontvangen op 28-02-2012)
Lepelaarstraat 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 7557 PS en Lijsterweg 39 t/m 49 (oneven), 51 en 53, 7557 PL, 7557 PM,
hebben 15 uitwegen (ontvangen op 28-02-2012)
M
 eeuwenweg 51, 7557 BE, uitbreiden woning aan achterzijde
(ontvangen op 29-02-2012)
P
 aul Krugerstraat 44, 7551 GX, slopen asbesthoudend plafond
liftkamer (ontvangen op 06-03-2012)
Sabastraat 26, 7556 TJ, uitbreiden/vergroten woning
(ontvangen op 06-03-2012)
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Tuindorpstraat 11, 7551 AW, kappen 2 berken (ontvangen op
04-03-2012)
T wijnstraat 8, 7553 BS, asbestvrij maken diverse verontreinigingen (ontvangen op 07-03-2012)
W
 ethouder Kampstraat 28, 7553 ZL, hebben uitweg
(ontvangen op 05-03-2012)
Zaanstraat 15, 7555 WC, uitbreiden voorzijde d.m.v. erker
(ontvangen op 29-02-2012)

De publicatie van bovenstaande aanvragen is bedoeld om u tijdig
te informeren over aanvragen die bij het college van B en W zijn
binnengekomen. In dit stadium is het niet mogelijk om bezwaar te
maken. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u wel zienswijzen
indienen.

Termijnverlenging
l

C hopinstraat 18, 7557 EH, oprichten 12 appartementen met
bergingen, 3 garages en veranderen uitweg. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met het ontbreken van
een intentieverklaring van de toekomstige gebruiker. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 27-04-2012.

Verleend
l

l

l
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Burgemeester Jansenplein 20, 7551 ED, verwijderen asbest
(verleend op 08-03-2012)
Geerdinksweg 8, 8A, 10 en 10A, 7555 DM, veranderen
bedrijfsruimte in woonruimte (verleend op 02-03-2012)
G
 ranaatstraat 52, 7554 TR, verbreden uitweg (verleend op
06-03-2012)
Haaksbergerstraat nabij 43, 7555 HB, uitbreiden bestaande
Vodafone-installatie met shelter (verleend op 02-03-2012)
Jan Tinbergenstraat 172, 7559 SP, hebben uitweg (verleend
op 07-03-2012)
Kuipersdijk 46, 7552 BJ, plaatsen 14 portocabins (verleend
op 07-03-2012)
Semmelweisstraat 46, 7555 NT, oprichten school (verleend op
08-03-2012)
T orenlaan 58, 7559 PJ, slopen stalling en verwijderen asbesthoudende materialen (verleend op 02-03-2012)
W
 illem Royaardsstraat 84, 7558 RZ, plaatsen 2 dakkapellen
(verleend op 08-03-2012)

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak
inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121. Tegen deze besluiten kunt u desgewenst, gedurende
zes weken na de datum van verzending van deze besluiten, een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W. Kijk
voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Uitgebreide procedure
Aangevraagd
l

l

Borgmanweg 2, 7558 PN, veranderingsvergunning uitbreiding
jongvee (ontvangen op 05-03-2012)
Zuidelijke Havenweg 20, 7554 RR, oprichtingsvergunning voor
toastinstallatie van sojabonen (ontvangen op 02-03-2012)

De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt te zijner
tijd eventueel zienswijzen indienen tegen de ontwerpbesluiten die
ter inzage worden gelegd.

Verleend
l

B
 oerhaavelaan 85, 7558 BK, brandveilig gebruik (verleend op
08-03-2012)

Inzien en beroep
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak

inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit
niet gewijzigd. Tegen dit besluit kunt u desgewenst, gedurende
zes weken na de datum van verzending van dit besluit, een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de sector Bestuursrecht van de
rechtbank Almelo. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
l

W
 ijkmarkt Klein Driene – de Noork, 3 juni 2012, gedeelte
Josef Haydnlaan

Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken tot het besluit is genomen op
afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor
aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder
schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college
van B en W. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt
u contact opnemen met Ilse Wielens, telefoon (074) 245 9242.
Nadat het college van B en W over deze aanvraag een besluit
heeft genomen, wordt deze gepubliceerd. Daarna kunt u, wanneer
u belanghebbende bent, een bezwaarschrift indienen.

Wet bodembescherming

Hengelo in het kort
Collectes
Tot en met 17 maart collecteert het Reumafonds.
Van 19 tot en met 24 maart collecteert de stichting Simavi.
Op 19 en 23 maart collecteert de scouting Cunera-St. Marcellinus
tussen 18.00 en 20.00 uur in Hengelo Noord en Groot Driene.

Werk aan de weg
In verband met (reguliere) wegwerkzaamheden of andere werkzaamheden, zijn de komende tijd onderstaande wegen, tunnels
en bruggen afgesloten (zie www.hengelo.nl/wegwerkzaamheden
voor meer informatie). Omleidingsroutes worden met gele borden
aangegeven. In verband met onverwachte weersomstandigheden
zijn genoemde data onder voorbehoud:
l

Instemming schriftelijk verslag
l

Het college van B en W heeft ingestemd met het schriftelijk
verslag van de uitvoering van de bodemsanering aan de:
l 
Sweelinckstraat 27, kadastrale sectie O nr. 2521, 2522, 2523,
3184, 3185, 2793 (artikel 39c, tweede lid Wbb en artikel 39d
Wbb)

l

l

l
l

Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 14 maart
tot en met 24 april 2012 op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Voor inzien en
meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Handhaving, telefoon (074) 245 8875. Belanghebbenden kunnen binnen
deze termijn bezwaar maken bij het college van B en W. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Verkeerszaken
Verkeersbesluit
Het college van B en W heeft een verkeersbesluit genomen voor
het aanwijzen van één parkeerplaats alleen bestemd voor elektrische auto’s aan de Enschedesestraat ter hoogte van nummer 218,
door het plaatsen van het verkeersbord E8 elektrische auto, met
een onderbord met de tekst ‘uitsluitend elektrische auto’s’.
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 14 maart tot en met 24 april
2012 op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en bij het Publieksplein. Wanneer
u belanghebbende bent, kunt u tijdens de inzagetermijn een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het
bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt
u de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht
(postbus 323, 7600 AH Almelo) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
dezelfde gegevens bevatten als een bezwaarschrift.

l

Enschedesestraat, voorsorteervak rechtsaf richting Boekweitweg, op 14 maart
Deldenerstraat, verkeer over één rijbaan, op 14 maart
S taringstraat, tussen Jacques Perkstraat en W. van Harenstraat, tot en met 16 maart
T uindorpstraat, tussen F. Hazemeijerstraat en Vondelstraat,
tot en met 16 maart
Mercuriusstraat/Venusstraat, tot en met 16 maart
Kruising Mozartlaan - Josef Haydnlaan, tot en met 20 april
Stationsplein, tot en met 27 juli

Wegwijzer
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Burgemeester Jansenplein 1 (stadhuis)
Hazenweg 121 (stadskantoor)
Postbus 18, 7550 AA Hengelo
14074
gemeente@hengelo.nl
www.hengelo.nl

De gemeente Hengelo is op werkdagen telefonisch bereikbaar
tussen 08.30 en 17.00 uur.
Burgerzaken		
Gemeentebelastingen
Parkeren			
Zorgloket		
Sociale Zaken		
Vergunningen		

(074) 245 9314
(074) 245 9884
(074) 245 9459
(074) 245 9131
(074) 245 9767
(074) 245 9647

De balies op het Publieksplein in het stadhuis zijn dagelijks
geopend van:
l M
 aandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur
l V
 rijdag van 08.30 tot 13.00 uur
Daarnaast is Burgerzaken ook op de donderdagavond geopend
tussen 17.00 en 20.00 uur. Dit geldt ook voor Gemeentebelastingen en Parkeren. U kunt een afspraak maken of vrij inlopen.
De balie van Vergunningen in het stadskantoor is alleen op
afspraak geopend tussen 08.30 en 17.00 uur.

