Mededelingen van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Gratis strooizout ophalen
Inwoners van Hengelo kunnen gratis strooizout ophalen bij
het Milieupark aan de Wegtersweg. U moet wel zelf een emmer
meenemen en uw milieupas laten zien. U kunt maximaal 10 liter
zout ophalen. Twente Milieu geeft het zout alleen uit op werkdagen tussen 09.30 en 12.00 uur, dus niet op zaterdag.
Als er een zouttekort dreigt, stopt Twente Milieu met de uitgifte
van zout aan inwoners van Hengelo.

Informatiebijeenkomst rotonde
Mozartlaan – Josef Haydnlaan

Op maandag 13 februari is er een informatiebijeenkomst over de
aanleg van een rotonde in de kruising Mozartlaan – Josef Haydnlaan. Door de rotonde wordt de kruising veiliger voor het verkeer.
Tegelijkertijd wordt de riolering onder het kruispunt vervangen.
De werkzaamheden beginnen op 5 maart en zijn 20 april gereed.
Tijdens deze periode wordt een omleidingsroute ingesteld.
De bijeenkomst is van 17.00 tot 19.00 uur, in het kantoor van
Welbions, Josef Haydnlaan 48. U kunt komen wanneer het u
uitkomt.
Hebt u vragen of opmerkingen, dan kunt u deze tijdens deze
bijeenkomst stellen aan de projectleider, de verkeerskundige of
de stadsdeelregisseur. Hebt u vooraf vragen, dan kunt u contact
opnemen met de projectleider Ellen Bijsterbosch, telefoon (074)
245 9753 of e-mail e.bijsterbosch@hengelo.nl.

Informatiebijeenkomst
voorontwerp bestemmingsplan
Hengelo Zuid

Gevonden en verloren voorwerpen
vanaf nu bij gemeente
Een portemonnee verloren? Of een sleutelbos gevonden?
Vanaf 1 februari moeten inwoners van Hengelo hiervoor bij
de gemeente zijn. De gemeente neemt deze taak over van de
politie. Wettelijk lag deze taak al bij de gemeente, maar in
de praktijk voerde de politie deze nog uit. Vanaf nu is dat
dus anders.
Een voorwerp gevonden?
Gevonden voorwerpen meldt u vanaf nu bij de gemeente. Bij
het Publieksplein in het stadhuis, via internet (www.hengelo.nl
> Gemeentebalie > Gevonden en verloren voorwerpen) of via
telefoon 14074.
De vinder geeft het voorwerp af of bewaart het zelf. Voorwerpen
met een waarde tot 450 euro bewaart de gemeente drie maanden.
Voorwerpen met een waarde van meer dan 450 euro worden een
jaar bewaard. In die periode moet het voorwerp in goede staat
blijven. Meldt de rechtmatige eigenaar zich niet, dan mag de
bewaarder (gemeente of vinder) het voorwerp houden.
Een voorwerp verloren?
Ook verloren voorwerpen meldt u bij de gemeente. Bij het
Publieksplein in het stadhuis, via internet of telefonisch. Mensen
die denken eigenaar te zijn van een gevonden voorwerp, melden
dat bij het Publieksplein. Om het voorwerp mee te mogen nemen,
moet u uw identiteitsbewijs laten zien.
Een voorwerp gestolen?
Is het voorwerp gestolen? Doe dan aangifte bij de politie. Diefstal
is en blijft een politietaak.

Officiële bekendmakingen

De bijeenkomst is van 19.00 tot 21.00 uur, in de sportkamer van
het FBK-stadion, Kuipersdijk 40. U kunt komen wanneer het u
uitkomt.
Hebt u vragen over het voorontwerp, dan kunt u contact opnemen
met Debby Bouwhuis, telefoon (074) 245 9881 (Breemarsweg
en omgeving), Mariska de Vries of Marije Brummelhuis, telefoon
(074) 245 9373 of (074) 245 9882 (Veldwijk en omgeving) of
Bertien Scholten, telefoon (074) 245 9881 (Berflo Es en omgeving).

Informatiebijeenkomst rioolvervanging Spreeuwenstraat/
Meeuwenweg en speelplek
Kievitstraat
Op dinsdag 14 februari is er een informatiebijeenkomst over de
rioolvervanging in de Spreeuwenstraat en Meeuwenweg. Tijdens
de bijeenkomst krijgt u een indruk hoe de straten eruit zien na
afronding van de werkzaamheden, met nieuwe bestrating, bomen
en straatverlichting. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig
om uw vragen over het ontwerp te beantwoorden.
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Op maandag 13 februari is er een informatiebijeenkomst over
het voorontwerp bestemmingsplan dat is opgesteld voor het plangebied Hengelo Zuid. Het huidige bestemmingsplan is verouderd
en wordt geactualiseerd. Het voorontwerp is nu gereed. Tijdens
de bijeenkomst kunt u het voorontwerp bekijken, vragen stellen
en uw opmerkingen kenbaar maken.
Het plangebied bestaat uit drie deelgebieden: Breemarsweg en
omgeving, Veldwijk en omgeving en Berflo Es en omgeving.
Deelgebied Breemarsweg en omgeving wordt globaal begrensd
door de Haaksbergerstraat, omloopleiding, Laan Hart van Zuid,
Industriestraat, Willem de Clerqstraat, Lansinkweg, Industriestraat
en de Breemarsweg.
Deelgebied Veldwijk en omgeving wordt globaal begrensd door de
Enschedesestraat, Twekkelerweg, Parallelweg SS, sportpark HVV
en de Breemarsweg.
Deelgebied Berflo Es en omgeving wordt globaal begrensd door
de omloopleiding, Twekkelerweg, Enschedesestraat, spoorlijn
Hengelo-Oldenzaal en de Langelermaatweg.

Rijbewijs, identiteitskaart of paspoort
Bij verlies van rijbewijs, identiteitskaart of paspoort, moet u
altijd aangifte doen bij de politie. Zij maken een proces-verbaal
op. Met het proces-verbaal vraagt u een nieuw document aan bij
de afdeling Burgerzaken van de gemeente.
Heeft u een rijbewijs, identiteitskaart of paspoort gevonden? Geef
het dan af bij de afdeling Burgerzaken.

Beleid(sregels) afwijkingsmogelijkheden bestemmingsplan
Vastgesteld
Het college van B en W heeft op 24 januari 2012 het beleid en de
beleidsregels afwijkingsmogelijkheden bestemmingsplan vastgesteld. Dit beleid biedt ruimere en flexibelere bouw- en gebruiksmogelijkheden, waar dit stedenbouwkundig mogelijk is. Als een
plan voldoet aan het beleid, wordt vooraf geen ontwerpbesluit
ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen wel bezwaar maken
tegen het definitieve besluit. Voorafgaand aan de definitieve vaststelling is de inspraakprocedure gevolgd. Er zijn geen zienswijzen
ingediend.
Inzien
U kunt het beleid en de beleidsregels afwijkingsmogelijkheden
bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen
in het stadskantoor aan de Hazenweg 121.
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Bestemmingsplannen
Voorontwerp
De Zuivelhoeve
Het plangebied betreft de gronden gelegen aan de Bruninksweg 5a
en wordt globaal begrensd door de Bruninksweg, Twekkelerweg,
Elkemanweg en Grote Veldweg.
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Inzien en inspraak
U kunt het voorontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende
stukken van 8 februari tot en met 20 maart 2012 op afspraak
inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP00580101. 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 Marije Brummelhuis, telefoon (074)
245 9882 of Bertien Scholten, telefoon (074) 245 9881.
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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.

Omgevingsvergunningen

Verleend
l

Speelplek Kievitstraat
De speelplek op de hoek van de Kievitstraat en Ziekenhuisstraat is
tijdelijk opgeheven in verband met deze werkzaamheden. Tijdens
de bijeenkomst kunt u een voorstel voor de nieuwe speelplek
bekijken. Er is ruimte voor vragen en opmerkingen. Voor dit
onderdeel zijn met name kinderen van harte uitgenodigd langs
te komen.
De bijeenkomst is van 16.30 tot 19.00 uur, in de Anninksschool,
Bergweg 34. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. Koffie,
thee en ranja staan klaar.

Reguliere procedure
Aangevraagd
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A
 letta Jacobslaan 47/49 nabij parkeerplaats, 7555 DL,
kappen 1 es (ontvangen op 27-01-2012)
A
 ugust Vördingstraat 95, 7558 AB, verwijderen asbest uit
woning (ontvangen op 26-01-2012)
B
 adhuisstraat 10, 7553 TP, verwijderen asbesthoudende
materialen in cv-ruimte (ontvangen op 30-01-2012)
B
 alktsweg 12 en 10 gedeeltelijk, 7553 ZA, verwijderen
asbest n.a.v. brand (ontvangen op 27-01-2012)

B
 ankastraat 93, 7556 AR, verwijderen asbest uit woning
(ontvangen op 25-01-2012)
B
 rederostraat 244, 7552 KH, verwijderen asbesthoudende
materialen (ontvangen op 25-01-2012)
B
 reemarsweg 69, 7553 HC, verwijderen asbest uit woning
(ontvangen op 25-01-2012)
D
 e Wermerweg voor 15 en 17, 7552 GV, kappen 1 inlandse
eik en 1 Amerikaanse eik (ontvangen op 24-01-2012)
D
 iamantstraat 33, 7554 TA, vervangen bestaand bedrijfslogo
(ontvangen op 25-01-2012)
Dinant Dijkhuisstraat 232, 7558 GG, vervangen kozijnen
(ontvangen op 23-01-2012)
E nschedesestraat nabij 346, 7552 CN, kappen 1 wilg
(ontvangen op 24-01-2012)
Jan Tinbergenstraat 172, 7559 SP, hebben uitweg (ontvangen
op 24-01-2012)
J ulia Culpstraat 52, 7558 JB, kappen 1 berk (ontvangen op
29-01-2012)
K
 laas de Rookstraat 55, 7558 DJ, verwijderen asbest uit
schoolgebouw (ontvangen op 23-01-2012)
K
 uipersdijk 46, 7552 BJ, plaatsen 14 portocabins (ontvangen
op 26-01-2012)
Langelermaatweg 110, 7553 JJ, veranderen/vergroten
woonhuis (ontvangen op 25-01-2012)
Lansinkesweg 4, 7553 AE, verwijderen asbest uit bedrijfsverzamelgebouw (ontvangen op 30-01-2012)
M
 ozartlaan 108, 7557 DT, verwijderen asbesthoudende
rioolbuis (ontvangen op 30-01-2012)
P
 latostraat 9, 7552 TV, verwijderen asbest uit woning
(ontvangen op 25-01-2012)
P
 rinses Beatrixstraat 70, 7551 BN, plaatsen entreeportaal
(ontvangen op 30-01-2012)
R
 obert Kochstraat 27, 7555 AM, plaatsen dakopbouw
(ontvangen op 25-01-2012)
S abina Klinkhamerweg 21, 7555 SK, plaatsen reclameuitingen (ontvangen op 26-01-2012)
V
 lierbes 20, 7559 RN, verleggen uitweg (ontvangen op
25-01-2012)
W
 eijinksweg 30, 7558 PL, plaatsen gevelbelettering en
reclamezuil (ontvangen op 23-01-2012)
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A
 altje Noordewierstraat 113, 7558 JG, plaatsen schutting
met poort (verleend op 01-02-2012)
A
 ugust Vördingstraat tussen 22 en 38, 7558 AH, kappen
3 christusdoorns en 1 berk (verleend op 30-01-2012)
B
 alktsweg 12 en 10 gedeeltelijk, 7553 ZA, verwijderen
asbest n.a.v. brand (verleend op 30-01-2012)
B
 ankastraat 93, 7556 AR, verwijderen asbest uit woning
(verleend op 01-02-2012)
B
 eekstraat 10, 7551 DP, plaatsen bannerhouder met banner
(verleend op 30-01-2012)
B
 erfloweg 204, 7553 JV, plaatsen dakkapel (verleend op
01-02-2012)
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B
 oerhaavelaan 59, 7555 BB, kappen 1 linde, 1 esdoorn,
1 kastanje, 1 beuk en 2 eiken (verleend op 31-01-2012)
B
 oerhaavelaan 134, 7555 BG, hebben uitweg (verleend op
27-01-2012)
B
 ornsedijk 26, 7559 PT, kappen 2 elzen (verleend op
30-01-2012)
B
 rederostraat 244, 7552 KH, verwijderen asbesthoudende
materialen (verleend op 31-01-2012)
G
 errit Peuscherstraat voor 155, 7558 BD, kappen 1 berk
(verleend op 30-01-2012)
J ohan Buziaustraat naast 157, 7558 LL, kappen 1 veldesdoorn (verleend op 30-01-2012)
Langelermaatweg 167, 7553 JH, vernieuwen dakkapel
(verleend op 01-02-2012)
M
 arterstraat 52, 7559 AJ, kappen 1 christusdoorn (verleend
op 30-01-2012)
O
 paalstraat 31, 7554 TS, plaatsen gevelreclame (verleend op
30-01-2012)
P
 latostraat 9, 7552 TV, verwijderen asbest uit woning
(verleend op 31-01-2012)
R
 obert Stolzstraat achter 73, 7558 CK, kappen 1 kastanje
(verleend op 30-01-2012)
T orenlaan 8, 7559 PJ, hebben tweede uitweg (verleend op
01-02-2011)

de rechtbank Almelo (postbus 323, 7600 AH Almelo). Indien beroep
wordt ingesteld, kan ook de Voorzieningenrechter van de rechtbank
Almelo worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Kijk
voor meer informatie op www.hengelo.nl/ bezwaar-beroep.

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.

De inrichtingen moeten voldoen aan de milieuvoorschriften in het
hiervoor bedoelde Besluit en de daarop gebaseerde ministeriële
Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Stcr.
2207, nr 223).
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Uitgebreide procedure
Aangevraagd
l

H
 asselerbaan nabij Bartelinkslaantje 30, 7558 PS, tijdelijk
gebruiken perceel als gronddepot (ontvangen op 30-01-2012)

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

Ontwerpbesluit
l

A
 dam Smithstraat 39 nabij busbaan Campus, 7559 SW, realiseren tijdelijk parkeerterrein (ontwerp vastgesteld op 01-02-2012)

Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 8 februari tot en met
20 maart 2012 op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in
het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn
kunt u schriftelijke zienswijzen indienen bij het college van B en W.
Desgewenst kunt u mondeling uw zienswijzen kenbaar maken.

Verleend
l
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H
 elene Mercierweg 5, 7555 SJ, brandveilig gebruiken dagverblijf (verleend op 30-01-2012)
H
 elene Mercierweg 7, 7555 SJ, brandveilig gebruiken 24-uurs
behandelgebouw (verleend op 26-01-2012)
I ndustrieplein tegenover 10, 7553 LL, gebruiken parkeerterrein als tijdelijk busstation (verleend op 30-01-2012)
T uindorpstraat 126, 7555 CS, brandveilig gebruiken kinderdagverblijf (verleend op 30-01-2012)
Tuindorpstraat 136, 7555 CS, brandveilig gebruiken kinderdagverblijf (verleend op 30-01-2012)
Zwavertsweg 160, 7552 ML, brandveilig gebruiken (verleend op
31-01-2012)

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. De besluiten zijn ten opzichte van de
ontwerpbesluiten niet gewijzigd. Tegen deze besluiten kunt u
desgewenst, gedurende zes weken na de datum van verzending
van deze besluiten, een gemotiveerd beroepschrift indienen bij
de sector Bestuursrecht van de rechtbank Almelo. Kijk voor meer
informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Besluit gedeeltelijke intrekking vergunning
Het college van B en W heeft besloten op verzoek van Akzo Nobel
Chemicals BV de revisievergunning gedeeltelijk in te trekken, die
eerder op 10 december 1991 op grond van de Wet milieubeheer is
verleend, voor een chemisch bedrijf gelegen aan de:
l B
 oortorenweg 27, 7554 RS
De eerder verleende revisievergunning kan gedeeltelijk worden
ingetrokken om ter plaatse nieuwe bedrijfsactiviteiten mogelijk te
maken. Bovendien is dit in het belang van het milieu.
Inzien en beroep
U kunt de desbetreffende stukken van 8 februari tot en met
20 maart 2012 op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het
stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn kunt u,
mits u belanghebbende bent en tijdig een zienswijze naar voren hebt
gebracht, schriftelijk beroep instellen bij de sector Bestuursrecht van

Wet milieubeheer

Hengelo in het kort

Ingekomen meldingen

Trefpunt Hengelo over
park Bataafse Kamp en
skatevoorziening

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 meldingen ontvangen voor de inrichtingen gelegen aan de:
l D
 eurningerstraat 14, Warmtenet Hengelo, in verband met
oprichten warmte-overdrachtstation (WOS)
l T
 uindorpstraat 120, Dancemasters de Boksdam, in verband
met oprichten dansschool
l W
 egtersweg 34, Auto Munsterhuis, in verband met oprichten
werkplaats voor repareren en onderhouden personenauto’s
l 
Vöckersweg 5, Vodafone Libertel BV, in verband met oprichten
telecomcenter

Inzien
U kunt de desbetreffende stukken op afspraak inzien bij de afdeling
Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. U kunt
tegen de meldingen geen bezwaar- of beroepschrift indienen.

Op dinsdag 14 februari organiseert de gemeenteraad een Trefpunt Hengelo over het park Bataafse Kamp als voorkeurslocatie
voor een nieuwe, stedelijke skatevoorziening in het groen, in
samenhang met andere mogelijkheden voor verblijf en ontmoeting. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in het stadhuis.
Het Trefpunt begint om 20.00 uur.

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 21 februari vanaf 19.30
uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staat onder
meer een voorstel over de derde wijziging van de beleidsbegroting 2012. De wijziging heeft betrekking op de raadsvoorstellen in deze vergadering en collegebesluiten in de voorliggende
periode. Een overzicht van de wijzingen kunt u inzien bij het
Publieksplein. De agenda vindt u vanaf 14 februari op
www.hengelo.nl > Bestuur & Organisatie > Bestuursagenda.

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten
Het college van B en W heeft de volgende verkeersbesluiten
genomen:
l 
Opheffen van drie algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op
de Prinses Beatrixstraat nabij de voormalige hoofdingang van
het UWV door het verwijderen van de verkeersborden E6
l 
Aanwijzen van drie algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op
de Prinses Beatrixstraat nabij de nieuwe hoofdingang van het
UWV door het plaatsen van verkeersborden E6
Ten behoeve van de aanleg van een rotonde op het kruispunt
Josef Haydnlaan – Mozartlaan zijn de volgende verkeersbesluiten
genomen:
l 
Instellen van verplichte rijrichting op de rotonde Josef Haydnlaan – Mozartlaan, door plaatsen van verkeersbord D1
l 
Instellen van gebod voor alle bestuurders om het bord voorbij
te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft, door plaatsen van
verkeersbord D2
l 
Instellen van voorrang op de rotonde Josef Haydnlaan – Mozartlaan door plaatsen van verkeersbord B6 en aanbrengen van
haaientanden
l 
Instellen van voetgangersoversteekplaatsen rondom de rotonde
Josef Haydnlaan – Mozartlaan door plaatsen van verkeersborden
L2 en aanbrengen van zebramarkering
l 
Tijdelijk fysiek afsluiten van het kruispunt Josef Haydnlaan Mozartlaan tijdens de aanleg van de rotonde van 5 maart tot
en met 20 april 2012, door plaatsen van hekken rondom het
kruispunt en verkeersborden C1
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 8 februari tot en met
20 maart 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.

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 O
 ude Postweg, tot en met 10 februari
l 
Tuindorpstraat, tussen F. Hazemeijerstraat en Vondelstraat, tot
en met 10 februari
l S
 taringstraat, tussen Jacques Perkstraat en W. van Harenstraat,
13 februari tot en met 9 maart
l M
 ercuriusstraat/Venusstraat, tot en met 16 maart
l 
Stationsplein, tot en met 27 juli

Levertijd ID-kaarten kinderen

Door het grote aantal aanvragen in de laatste week van 2011 is
de levertijd van ID-kaarten voor kinderen, jonger dan 13,5 jaar,
langer dan normaal.
De geplande levertijd is:
A
 anvragen van 28 december: week 6
l A
 anvragen van 29 december: week 7 (onder voorbehoud)
l A
 anvragen van 30 december: week 8 (onder voorbehoud)
l

Collectes

Tot en met 11 februari collecteert de Hersenstichting Nederland.
Van 13 tot en met 18 februari collecteert Amnesty International.

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		
BudgetAlert		
Sociale Zaken		
Vergunningen		

(074) 245 9314
(074) 245 9884
(074) 245 9459
(074) 245 9131
(074) 245 8841
(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.
Kijk voor de openingstijden en spreekuren van BudgetAlert op
www.budgetalert.nl.
De balie van Vergunningen in het stadskantoor is alleen op
afspraak geopend tussen 08.30 en 17.00 uur.

