Mededelingen van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Publieksbalies
De publieksbalies in het stadhuis en stadskantoor zijn op vrijdag
6 april (Goede Vrijdag) en maandag 9 april (Tweede Paasdag)
gesloten.

Ophalen huisvuil Tweede Paasdag
Op maandag 9 april (Tweede Paasdag) wordt uw minicontainer
niet geleegd. In plaats daarvan leegt Twente Milieu uw container
op zaterdag 7 april. Let op dat u de juiste container voor 07.30
uur aan straat zet.
Het kantoor van Twente
Milieu en het Milieupark zijn op maandag 9 april gesloten.

Kinderboerderij ’t Weusthag
De kinderboerderij en het bezoekerscentrum zijn op Eerste en
Tweede Paasdag geopend van 11.30 tot 17.30 uur. Tussen 14.00
en 16.00 uur komt de paashaas op bezoek. Deze paashaas maakt
mooie kunstwerken van ballonnen voor de kinderen.
Er zijn natuurlijk veel jonge
dieren te bewonderen op de
boerderij. En misschien is
wel te zien hoe een kuikentje
geboren wordt in de broedmachine! Er is koffie, thee
en vruchtensap verkrijgbaar.
Het bezoekerscentrum is op Goede Vrijdag gesloten.
Tot de zomer langer open
Vanaf Pasen tot aan de zomervakantie is de kinderboerderij op
proef ’s middags langer open, en wel tot 17.30 uur. Als de
langere openstelling goed bevalt, wordt dit blijvend.

Commissievergaderingen
Commissie Fysiek
De commissie Fysiek vergadert op dinsdag 10 april vanaf 19.30
uur in de burgerzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
l Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012 – 2041
l V
 aststelling Beleidsplan ondergrond Hengelo en Gebiedsbeheerplan
l Ontwerp van wijziging Wegenlegger
l Voorlopig ontwerp stadskantoor en stadhuis
l Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘t Weusthag
l W
 ijzigingsbesluit vastgesteld bestemmingsplan C.T. Storkstraat 35
l Sloop 88 woningen Veldwijk Zuid - Goudenregenstraat
Commissie Sociaal
De commissie Sociaal vergadert op woensdag 11 april vanaf
19.30 uur in de burgerzaal van het stadhuis. Op de agenda staan
onder meer de volgende onderwerpen:
l Begroting 2012 stichting OSG Hengelo
l Kantorenvisie Netwerkstad Twente
l Transitieplan SW 2011 - 2018
De commissie Sociaal vergadert verder op donderdag 12 april
vanaf 19.30 in de burgerzaal van het stadhuis. Op de agenda
staan onder meer de volgende onderwerpen:
l Invoering Wet werken naar vermogen
l Transitie jeugdzorg / AWBZ / WMO
Commissie Bestuur
De commissie Bestuur vergadert op donderdag 12 april vanaf
19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan
onder meer de volgende onderwerpen:
l Nieuwbouw Twente Milieu
l Beëindiging samenwerking Dura Vermeer inzake Medaillon
l Principebesluit één Brandweer Twente
l Verordening GBA
De meest actuele agenda’s van de raadscommissies vindt u op
www.hengelo.nl > Bestuur & Organisatie > Bestuursagenda.

Hengelo! Exposeert
Van 2 tot en met 9 juni wordt de landelijke Week van de Amateurkunst (WAK) georganiseerd, met als thema ‘Ontmoet je passie’.
Dit jaar kunnen amateurkunstenaars kosteloos deelnemen aan
de WAK-expositie van 15 mei tot en met 9 juni in de stadhuishal. Ook kunnen ze zich aanmelden met een expositie op eigen
locatie, in het eigen atelier of beeldentuin, of bijvoorbeeld een
amateurkunstroute organiseren.
Aanmelden
Voorwaarde om deel te nemen aan de expositie is dat de kunstenaar uit Hengelo afkomstig is. Alle disciplines zijn welkom. Het
aantal werken dat men kan inzenden, is afhankelijk van het
aantal aanmeldingen. Aanmelden voor de WAK-tentoonstelling of
van een expositie op eigen locatie kan tot donderdag 12 april
via www.wakhengelo.blogspot.com.

Adopteer een stukje groen!
Voelt u er wel iets voor om met mensen uit uw buurt gemeentelijk groen te onderhouden? Adopteer dan gezamenlijk een
stukje groen!
Wat is groenadoptie?
Groenadoptie biedt bewoners de mogelijkheid om gezamenlijk een
stukje gemeentegroen vrijwillig te onderhouden en te verfraaien.
Het kan dan gaan om bijvoorbeeld een plantsoen, een haag of
een bloembak. Door dit groen te adopteren, helpt u mee om de
woonomgeving mooier te maken. Het kan bovendien de sociale
contacten in de buurt bevorderen.
Wat mag u doen met adoptiegroen?
Met een aantal bewoners wordt u verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen. Hiervoor sluit u een overeenkomst af met de
gemeente. Naast het onderhoud krijgt u de mogelijkheid om het
groen verder te verfraaien, bijvoorbeeld door het aanplanten van
éénjarig zomergoed. Het belangrijkste is dat het stukje adoptiegroen voor iedereen toegankelijk blijft.
Welk groen komt in aanmerking voor adoptie?
De gemeente bekijkt dit van geval tot geval. In het algemeen
geldt dat het groen eigendom moet zijn van de gemeente. Verder
geldt dat het groen voor iedereen toegankelijk is en moet blijven,
en dat het groen niet direct grenst aan een particuliere tuin.
Daarnaast is het belangrijk dat er draagvlak is in de straat. Dit
betekent niet dat alle inwoners in de straat actief mee hoeven te
helpen, maar wel dat ze akkoord gaan met het feit dat een aantal
buren het groen adopteert.

Interesse?
Wilt u een stukje gemeentegroen adopteren? Stuur dan een e-mail
naar gemeente@hengelo.nl onder vermelding van ‘Groenadoptie’.
U ontvangt dan een aanvraagformulier met de voorwaarden. Geef
in de mail aan om welk perceel gemeentelijk groen het gaat. Geef
ook aan met welke bewoners u het groen wilt adopteren. Voor de
adoptie van een perceel groen zijn tenminste drie huishoudens
nodig. Dit maakt het mogelijk om samen te werken, maar ook om
elkaar af te wisselen in vakantie of bij ziekte.

Geldigheid kinderbijschrijving paspoort vervalt
Met ingang van 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle
kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag moeten
kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar
Nederland te kunnen reizen.
Lees de brief van de minister goed
Staan er kinderen in uw paspoort bijgeschreven? Dan hebt u rond
15 maart een brief gekregen van de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Lees deze brief goed. In de brief
staat of uw (nu nog) bijgeschreven kind voor 1 september een
eigen document nodig heeft. Is dat het geval, vraag dan zo snel
mogelijk maar in ieder geval vóór 1 mei een paspoort of identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aan.

Officiële bekendmakingen
Voorbereidingsbesluit
De gemeenteraad heeft op 27 maart 2012 een voorbereidingsbesluit genomen voor:
l Zuidelijke Spoorzone e.o.
Voor het gebied Zuidelijke Spoorzone (begrensd door de Parallelweg SS, Rietweg, Watertorenlaan en Waarbekenweg) en het Brouwerijterrein (begrensd door het Meijlingplein, Waarbekenweg en
Twekkelerweg) is momenteel geen bestemmingsplan van kracht.
Het betreft zogenoemd wit gebied. Het nieuwe bestemmingsplan
Hengelo Zuid-Veldwijk e.o. is nog in een voorontwerpfase, waardoor het wenselijk is dat de raad een voorbereidingsbesluit neemt,
om ongewenste ontwikkelingen in het gebied tegen te gaan en
medewerking te kunnen verlenen aan gewenste ontwikkelingen.
Voor het gebied Brouwerijterrein is op dit moment nog geen
bestemmingsplan in voorbereiding.
Het voorbereidingsbesluit treedt op 4 april 2012 in werking voor
de periode van een jaar.
Inzien
U kunt het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende stukken op
afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor
aan de Hazenweg 121 en op http://www.hengelo.nl/?id=NL.
IMRO.0164.VB0010-0301 van het plan.

Bestemmingsplannen
Ontwerp
Langeler Erve – deelgebied Smederij
Het bestemmingsplan betreft een herziening van een deel van het
uitwerkingsplan Langeler Erve. Het bestemmingsplan wijzigt de
bestemming van een strookje grond (ongeveer 310 m2) van verkeer
en verblijf in wonen om de realisatie van bijgebouwen mogelijk te
maken bij uit te geven bouwkavels in deelgebied Smederij.
l

Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken

Heeft uw bijgeschreven kind voor 1 september geen eigen reisdocument nodig? Dan wordt u vriendelijk verzocht om voor die tijd
geen document voor hem of haar aan te vragen. Dit in verband
met de verwachte drukte aan de balies.
Meer informatie
Meer informatie over het vervallen van de geldigheid van de
kinderbijschrijving kunt u lezen op www.hengelo.nl > Gemeentebalie > product: Paspoort en identiteitskaart. Daar kunt u ook een
afspraak maken voor het aanvragen van een nieuw document. Zo
voorkomt u dat u misschien lang moet wachten.
Hebt u kinderen in uw paspoort bijgeschreven maar geen brief
ontvangen? Lees de brief dan na op www.paspoortinformatie.nl.
van 4 april tot en met 15 mei 2012 op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en
op www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0063-0201. Tijdens de
inzagetermijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen
indienen bij de gemeenteraad. Voor het mondeling indienen van
zienswijzen kunt u contact opnemen met André Otten, telefoon
(074) 245 9848.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
Anninksweg 82, 7557 AH, kappen 1 haagbeuk (22-03-2012)
Binnenveldweg 12, 7559 PC, kappen 1 ceder (24-03-2012)
l B
 ruinsweg nabij 32, 7555 PS, oprichten voetgangersbrug
Gezondheidspark (19-03-2012)
l D
 iamantstraat 8, 7554 TA, tijdelijk plaatsen tent (23-03-2012)
l D
 inant Dijkhuisstraat 116, 7558 GC, oprichten erker
(22-03-2012)
l E
 duard Verkadestraat 99, 7558 TK, plaatsen schutting
(23-03-2012)
l F
 . Hazemeijerstraat 400, 7555 CS, veranderen voorgevel
(gebouw B04) (23-03-2012)
l H
 egemansweg 17, 7553 WL, oprichten serre (21-03-2012)
l L
 ouis Davidsstraat 27, 7558 LR, hebben uitweg (20-03-2012)
l O
 lde Meulenweg 5 en 8, 7554 RL, Nijhuisbinnenweg 16,
7554 RH, Oelerschoolpad 2, 7554 SR, kappen 20 bomen
(19-03-2012)
l P
 arelstraat 14 en 16, 7554 TM, uitbreiden bedrijfshal
(21-03-2012)
l 
Ruijsdaelstraat 49, 7556 WS, verwijderen asbest (21-03-2012)
l S
 ophiastraat 17, 7553 JK, verwijderen asbest uit schuur
(20-03-2012)
l T
 elgen 5, 7551 CL, veranderen/vergroten winkel (23-03-2012)
l 
Twekkelerweg nabij 347, 7554 SC, kappen 5 eiken (26-03-2012)

l

l

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.

www.hengelo.nl
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B
 oortorenweg 20, 7554 RS, plaatsen en vernieuwen reclame
en bewegwijzering (28-03-2012)
D
 r. Schaepmanstraat 31, 7557 JA, kappen 2 dennen
(27-03-2012)
Else Mauhsstraat 85, 7558 RH, herplaatsen gedeelte schutting
(27-03-2012)
G
 rundelweg 43, 7552 EG, verwijderen asbest dakbeschot
(27-03-2012)
H
 et Plein 100, 7559 SR, kappen 1 boom (27-03-2012)
K
 okerjuffer 13, 7559 DM, oprichten bijkeuken (27-03-2012)
Korhoenstraat 2, 7557 PC, saneren asbest schoolgebouw
(28-03-2012)
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 (28-03-2012)
P
 aul Krugerstraat 44, 7551 GX, slopen asbesthoudend plafond
liftkamer (28-03-2012)
P
 eter van Anrooystraat 9, 7558 DA, verbreden uitweg
(27-03-2012)
W
 egtersweg 65, 7556 BP, tijdelijk plaatsen LED-scherm t.b.v.
reclame-uiting (28-03-2012)
W
 ullenweg 240A, 7554 NZ, kappen 3 eiken (28-03-2012)
Zaanstraat 15, 7555 WC, uitbreiden voorzijde d.m.v. erker
(28-03-2012)
Z wavertsweg 226, 7552 ML, slopen 3 schuren/stallingen
(22-03-2012)

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/bezwaarberoep.
Rectificatie
In de publicatie van week 7 (14 februari) is onderstaande verleende omgevingsvergunning gepubliceerd:
l S
 teenrietweg, 7552 BD, 7552 BB, Parallelweg, 7553 LG, 7553
LH, aanleggen van grondwallen (verleend op 02-02-2012)
Dit moet echter zijn:
l S
 teenrietweg, 7552 BD, 7552 BB, Parallelweg, 7553 LG, 7553
LH, aanleggen van tijdelijke grondwallen ten behoeve van
verspreidbare baggerspecie (verleend op 02-02-2012)

Uitgebreide procedure
l

P
 latinastraat 2, 7554 NA, uitbreiding van bestaand tankstation
(22-03-2012)

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. U kunt te zijner tijd
eventueel zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter
inzage wordt gelegd.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
l

l

l

N
 acht van Hengelo, wielerronde met randactiviteiten, 1 juni
2012, binnenstad
Public viewing, groot beeldscherm voor geselecteerde EKvoetbalwedstrijden Nederland, Markt
Wandelavondvierdaagse, 11 tot en met 14 juni 2012, Woolder
Es, Groot Driene, Slangenbeek, 14 juni start en afsluiting op de
Markt

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 aanvragen een besluit
heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u,
wanneer u belanghebbende bent, een bezwaarschrift indienen.

Wet milieubeheer
Ingekomen meldingen
Besluit ex. artikel 8.41, 4e lid Wm
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
(Stb 2007, nr 415)
Het college van B en W heeft een melding ontvangen voor de
inrichting gelegen aan de:
l D
 rienerstraat 5, Kami Sushi, in verband met oprichten Japans
restaurant
De inrichting moet voldoen aan de milieuvoorschriften in het
hiervoor bedoelde Besluit en de daarop gebaseerde ministeriële
Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Stcr.
2207, nr 223).
Inzien
U kunt de desbetreffende stukken op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. U
kunt tegen de melding geen bezwaar- of beroepschrift indienen.

Verleende ontheffingen paasvuur 2012
Het college van B en W heeft ontheffing verleend voor het paasvuur 2012 op de volgende locaties:
l B
 rinkhuisweg 16, openbaar (02-04-2012)
l 
Eetgerinksweg 2, niet openbaar (23-03-2012)
l G
 eurdsweg 24, niet openbaar (02-04-2012)
l H
 aaksbergerstraat 128, niet openbaar (02-04-2012)
l O
 elersteeg 33, openbaar (02-04-2012)
l S
 luitersdijk 36, niet openbaar (23-03-2012)
Bezwaar
Tegen deze ontheffingen kunt u desgewenst, gedurende zes weken
na de datum van verzending van de ontheffing, een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van B en W. Kijk voor meer
informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

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

l
l
l

l

l

B
 erfloweg, tussen Breemarsweg en Berfloplein, 4 april,
17.00 - 20.00 uur
Jacques Perkstraat, tot en met 11 april
Kruising Mozartlaan - Josef Haydnlaan, tot en met 20 april
T wekkelerweg, tussen Breemarsweg en Petroleumhavenstraat,
10 april tot en met 25 mei
Langelermaatweg, tussen Breemarsweg en Esrein (verkeershinder), tot en met 27 juli
Stationsplein, tot en met 27 juli

Hengelo in het kort
90% minder kans op inbraak
in uw woning
Als uw woning voldoet aan de eisen van het certificaat Veilige
Woning van het politiekeurmerk Veilig Wonen, heeft u 90% minder
kans op inbraak. Dat is voor velen een reden om het advies van
het Hengelo's Inbraak Preventie Project op te volgen. Dit project
is een initiatief van de gemeente Hengelo, in samenwerking met
de politie en SWB Midden-Twente.
Preventieadvies
Van 4 tot 11 april worden in de wijk Berflo Es Noord informatiebrieven verspreid onder de inwoners. In de brief staat hoe u
gratis een preventieadvies kunt aanvragen. Als u het advies volledig opvolgt, komt u in aanmerking voor het certificaat Veilige
Woning. U hebt dan niet alleen 90% minder kans op inbraak, bij
de meeste verzekeringsmaatschappijen kunt u ook nog eens een
flinke premiekorting op de inboedelverzekering krijgen.
Meer weten?
Neem contact op met het Hengelo's Inbraak Preventie Team,
telefoon (074) 265 3638.

Collectes
Tot en met 7 april collecteert de stichting Fonds Gehandicaptensport. Van 10 tot en met 14 april collecteert de Invaliden Sport
Vereniging.

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.
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Gratis takkenronde
in april
Twente Milieu haalt gratis snoeihout op in Hengelo van 16 tot en met
20 april. U kunt zich hiervoor vanaf dinsdag 10 april tot en met vrijdag
13 april aanmelden bij Twente Milieu, telefoon 0900 – 852 0111.
Wat valt onder de gratis takkenronde?
U kunt takken, snoeiafval en stammetjes tot 40 mm aanbieden. Ander
afval zoals boomstobben, wortels, graspollen, grond en zand wordt niet
meegenomen.
Zelf tuinafval wegbrengen
U kunt op vertoon van uw milieupas ook gratis het grof tuinafval wegbrengen naar het Milieupark. Dat kan het gehele jaar.

Proef met luiercontainer in Hasseler Es
Compostactie groot succes!
De compostactie was weer een groot succes. De gratis compost,
die inwoners de afgelopen weken konden ophalen, is gemaakt van
het GFT-afval dat bij u thuis is opgehaald. Op die manier is de cirkel
weer rond! Afval is immers grondstof voor nieuwe producten.

Brief en tips voor veelklikkers
De gemeente Hengelo monitort welke adressen (erg) vaak afval
aanbieden aan de ondergrondse container. Dit zijn veelklikkers
of veelaanbieders. Inwoners die in de maand februari vaker dan
tien keer hebben geklikt, hebben hierover een brief ontvangen.
In deze brief staan tips om het afval beter te scheiden en de tip
om één keer per week het afval in een grote zak weg te brengen
naar de ondergrondse container. Met de invoering van Diftar wordt
er immers per klik afgerekend. Binnenkort gaat de gemeente dit
samen met Twente Milieu weer bekijken. Inwoners die per maand
vaker dan tien keer klikken, ontvangen dan weer een brief.

Op verschillende locaties verspreid door Hengelo staan luiercontainers. Op www.hengelo.nl en op www.twentemilieu.nl kunt u zien waar
deze staan. Op basis van de eerste maanden van 2012 kan worden
gesteld dat het goed gaat met de luierinzameling in Hengelo. Daarom
zoekt de gemeente extra locaties voor luiercontainers.
Omdat met name veel aanvragen kwamen uit de Hasseler Es, heeft
de gemeente op proef een makkelijk toegankelijke luiercontainer in de
wijk geplaatst. Deze staat aan de Henry Woodstraat, op het ‘stoepje’
tussen het Kulturhus en het winkelcentrum. De gemeente houdt samen
met Twente Milieu in de gaten of het juiste afval in de container wordt
geplaatst en of deze plek geschikt is. Mocht dit niet zo zijn, dan wordt
gezocht naar een andere locatie.
Gratis luierzakken
Let op: voordat u incontinentiemateriaal of luiers in de luiercontainers
doet, moet u dit in speciale zakken verpakken. Het gebruik van deze
zakken is hygiënisch en voorkomt geurhinder. U kunt de luierzakken gratis
afhalen bij onder anderen wijkcentra, de receptie van het stadhuis en
stadskantoor of bij een kinderdagverblijf, als u daar klant bent.

Benieuwd naar uw eigen klikgedrag? Kijk dan op www.diftarhengelo.nl.

Welkom op het Milieupark
Hengelo
De nieuwbouw van het Milieupark van Twente Milieu in Hengelo
vordert gestaag. Van het oude afvalbrengpunt kunt u wellicht
alleen nog het KCA-depot herkennen. Het nieuwe KCA-depot en
het entreegebouw worden momenteel opgebouwd.
Nieuwe bebording
De nieuwe kleurige bebording wijst u de weg naar de gratis afvalstromen, zoals snoeihout, luiers, papier en plastic verpakkingsmateriaal. Voorbij de weegbrug staan kleurige borden en iconen
waarop de betaalde afvalstromen in de containerkuil worden
aangewezen.
Officiële opening
De officiële opening van het Milieupark is op donderdag 5 juli.
Dan is alles afgewerkt en in gebruik. Maar u bent ook nu dagelijks
(behalve zondag) welkom op het Milieupark tussen 09.30 en
16.00 uur.
Doel van het Milieupark
Het nieuwe Milieupark is erop gericht om
meer afvalstromen te hergebruiken.
Dit betekent dat het afval
gescheiden kan worden
ingeleverd en verwerkt.
Dit biedt namelijk
de mogelijkheid
om van afval
weer grondstof
te maken.

Goed voor het milieu en goed voor uw portemonnee
Voordat een kind zindelijk is, verbruikt het 5000 tot 6000 babyluiers.
Luiers bestaan voor een groot deel uit hoogwaardige vezels. Het terugwinnen van die vezels levert waardevolle grondstoffen op. Als luiers apart
worden ingezameld en gerecycled, bespaart dat veel water (8700 liter per
1000 kilo luierafval) en aardgas (145 m3 per 1000 kilo luierafval).

Hengelo zoekt:

80.809
enthousiaste afvalinzamelaars m/v

Werkzaamheden: het dagelijks gescheiden inzamelen van afval in uw eigen huishouden
Functie-eisen: u bent woonachtig in Hengelo
Beloning: een schoon, gezond en fris Twents milieu
Maak werk van gescheiden afval inzamelen: kijk op www.twentemilieu.nl

Welk afval moet
in welke container?
Weet u even niet meer in welke bak uw afval moet?
Kijk dan op www.afvalscheidingswijzer.nl.

Geef afval een toekomst!
www.diftarhengelo.nl
diftarhengelo@twentemilieu.nl
Telefoon Twente Milieu 0900 – 8520111 (5 cent per minuut)

