Mededelingen van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Doe mee met het HengeloPanel!
Hebt u ook de brief ontvangen? Geef uw mening over Hengelose zaken en meld u aan voor het HengeloPanel! Kijk op www.
hengelo.nl/ hengelopanel.

Binnenkort voor u aan Marskant 4!

Ontheffing paasvuur

Officiële bekendmakingen

Voor het ontsteken van een paasvuur op zondag 8 april 2012
is een ontheffing nodig. Aan deze ontheffing zijn een aantal
voorschriften verbonden om veilig gebruik van het paasvuur te
waarborgen.
Aanvragen
U kunt de ontheffing aanvragen door het aanvraagformulier
‘Aanvraag ontheffing paasvuur’ in te vullen. U kunt het aanvraagformulier en de voorschriften downloaden via www.hengelo.nl >
Gemeentebalie > Vergunningen en ontheffingen, of opvragen bij
de afdeling Vergunningen. Het ingevulde formulier stuurt u naar
de gemeente Hengelo, afdeling Vergunningen.
U kunt de ontheffing tot en met 25 maart schriftelijk aanvragen. Aanvragen die na deze datum binnenkomen, worden niet in
behandeling genomen.
Om te kijken of u aan de voorwaarden van de ontheffing hebt
voldaan, houdt de gemeente vooraf een inspectie. Zijn er onvolkomenheden, dan kan de ontheffing worden ingetrokken.
Meer weten?
Hebt u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u bellen naar
(074) 245 8875.

Informatiebijeenkomst
vernieuwing maatschappelijke
ondersteuning
Deze uitnodiging is bestemd voor aanbieders van zorg en ondersteuning, cliënten-, patiënten- en belangenorganisaties en verzekeraars
Tot 2014 kunnen mensen, die ondersteuning of begeleiding
nodig hebben, een beroep doen op de AWBZ. Daarna worden de
gemeenten verantwoordelijk op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Vooruitlopend hierop zijn gemeenten
in 2013 al verantwoordelijk voor de nieuwe instroom en herindicaties. De 14 Twentse gemeenten bereiden zich hier gezamenlijk
op voor.
Het uiteindelijke doel is: op een vernieuwende manier ervoor
zorgen dat iedereen, ondanks zijn beperking, mee kan doen en
iedereen ook meedoet. Dit lukt alleen als de Twentse gemeenten
vanaf het allereerste moment samenwerken met elkaar en met
aanbieders in het veld, cliënten-, patiënten- en belangenorganisaties en verzekeraars.
Brede informatie- en werkbijeenkomst Visie op begeleiding
Om die samenwerking vorm te geven, organiseren de Twentse
gemeenten een brede informatie- en werkbijeenkomst Visie op
begeleiding op woensdag 14 maart, vanaf 17.30 uur in het
gemeentehuis Hof van Twente. Aanbieders van zorg en ondersteuning, cliënten-, patiënten- en belangenorganisaties en verzekeraars zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Meer informatie?
Meer informatie over de bijeenkomst en aanmelding leest u op
www.wmotwente.nl.

Commissievergaderingen

Commissie Fysiek en Sociaal
De commissies Fysiek en Sociaal vergaderen in een gecombineerde vergadering op dinsdag 13 maart vanaf 19.30 uur in de
burgerzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
l V
 oorbereidingsbesluit Zuidelijke Spoorzone en omgeving
l A
 fronding / verbetering Industriestraat en Kanaalkwartier
l B
 egroting 2012 stichting OSG Hengelo
Commissie Bestuur
De commissie Bestuur vergadert op donderdag 15 maart vanaf
19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan
onder meer de volgende onderwerpen:
l R
 estitutie deel koopsom Shining Star
l A
 ctief aandeelhouderschap Twence
l N
 otitie financiële gevolgen wijziging omslagrente
l B
 ouwverordening 2012
l 2
 e Wijziging Legesverordening
De meest actuele agenda’s van de raadscommissies vindt u op
www.hengelo.nl > Bestuur & Organisatie > Bestuursagenda.

l

Verordening starterslening
Vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 21 februari 2012 de Verordening
starterslening vastgesteld.
Inzien
De verordening is opgenomen in het Gemeenteblad onder nummer
155 en ligt vanaf 7 maart 2012 ter inzage bij het Publieksplein.

Tot en met 10 maart collecteert de stichting Jantje Beton.
Van 12 tot en met 17 maart collecteert het Reumafonds.

Evenementenvergunningen
Verleend

Vastgesteld
l

Het college van B en W heeft op 17 januari 2012 de beleidsregel
starterslening (behorende bij de Verordening starterslening 2012)
definitief vastgesteld. In deze beleidsregel legt de gemeente vast
welke nieuwbouwprojecten in 2012/2013 gefinancierd kunnen
worden met een gemeentelijke starterslening.
De starterslening in 2012 heeft betrekking op bestaande bouw en
een selectief aantal nieuwbouwprojecten in de wijkvernieuwingsgebieden Berflo Es en Klein Driene. De gemeente verwacht dat de
startersleningen bijdragen aan de gewenste doorstroming in de
woningmarkt.
Inzien
U kunt de beleidsregel vanaf 7 maart 2012 inzien bij het Publieksplein.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Aangevraagd
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

B
 oortorenweg nabij 27, 7554 RS, uitstroomconstructie in
Twentekanaal (ontvangen op 23-02-2012)
H
 assinkweg 10, 7556 BV, uitbreiden bedrijfsruimte
(ontvangen op 24-02-2012)
Industrieplein 3, 7553 LL, uitbreiden milieuvergunning
(ontvangen op 22-02-2012)
J ean Louis Pisuissestraat 48, 7558 LS, legaliseren verbrede
uitweg (ontvangen op 24-02-2012)
K
 almarstraat 25, 7559 JA, oprichten kapschuur (ontvangen op
24-02-2012)
O
 elerweg 8, 7555 GS, verwijderen schuur en saneren asbest
t.g.v. brandschade (ontvangen op 29-02-2012)
Stationsplein nabij 1, 7551 CN, plaatsen abri’s op stationsplein (ontvangen op 23-02-2012)
W
 ethouder Kampstraat 183, 7553 ZK, plaatsen perceelafscheiding (ontvangen op 24-02-2012)
W
 ethouder Kampstraat 183, 7553 ZK, hebben uitweg
(ontvangen op 24-02-2012)
Woolderesweg 165, 7555 LL, verwijderen asbest uit woning
(ontvangen op 24-02-2012)

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.

Verleend
l

l

l

l

l

l

l

l

l

C hristiaan Langefeldstraat 20, 7558 CS, plaatsen 3 buitenunits op dak (verleend op 29-02-2012)
E nschedesestraat tegenover 70 t/m 86, 7551 EP, kappen
2 kastanjes (verleend op 29-02-2012)
Godfried Bomansstraat 11, 7552 NX, plaatsen dakkapel
(verleend op 29-02-2012)
K
 ievitstraat 9B (kavel 11), 7557 AP, oprichten woonhuis
(verleend op 29-02-2012)
Lijsterweg 49, 7557 PL, veranderen/vergroten woonhuis
(verleend op 29-02-2012)
M
 ariastraat 26, 7555 HE, verwijderen asbest uit keuken
(verleend op 29-02-2012)
Oelerweg 8, 7555 GS, kappen 1 berk (verleend op 29-02-2012)
O
 elerweg 8, 7555 GS, verwijderen schuur en saneren asbest
t.g.v. brandschade (verleend op 01-03-2012)
O
 osterbosweg 1, 7556 BZ, vervangen dak schuur (verleend op
27-02-2012)
P
 arallelweg SS 100, 7552 BD, plaatsen geluidschermen en
kappen 3 eiken (verleend op 27-02-2012)

Parallelweg SS 104, 7552 BD, kappen 3 berken (verleend op
29-02-2012)
T wekkelerweg 327, 7554 SC, slopen snackkiosk en berging
en handelen in strijd met bestemmingsplan (verleend op
29-02-2012)

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.

Beleidsregel starterslening

l

Collectes

l

H
 alve Marathon van Hengelo, 9 april 2012, start en finish FBKstadion, route over grondgebied Hengelo en Enschede

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 dit besluit kunt u desgewenst,
gedurende zes weken na de datum van verzending van dit besluit,
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
B en W. Het kan voorkomen dat het evenement plaatsvindt voordat de bezwarentermijn is verstreken. Voor afspraken en/of de
juiste datum van verzending kunt u contact opnemen met Ilse
Wielens, telefoon (074) 245 9242. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Wet bodembescherming
Bodemverontreiniging
Het college van B en W heeft vastgesteld dat er sprake is van een
geval van ernstige bodemverontreiniging voor de locatie:
l N
 ieuwstraat 11 en 13, kadastrale sectie O nr. 4563 (artikel 29
en 37 Wbb)
Ook is vastgesteld dat een spoedige sanering niet noodzakelijk is.
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 7 maart tot
en met 17 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 Frank Rus, telefoon
(074) 245 9149. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn
bezwaar maken bij het college van B en W. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

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 meldingen ontvangen voor de inrichtingen gelegen aan de:
l 
Zuidelijke Havenweg 4, sectie E nummer 2652, Bolk Transport
BV, in verband met de aanleg van riolering
l 
Boortorenweg 20, op het terrein van AkzoNobel, in verband met
het beëindigen van lozing van grondwater
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).
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.

Besluit maatwerkvoorschrift geluid
Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer
Het college van B en W heeft een zogeheten maatwerkvoorschrift
voor geluid vastgesteld voor de inrichting gelegen aan de:
l A
 lfred Marshallstraat 13 (Machinefabriek Heerbaart BV)
Voor deze inrichting is het gewenst, met name vanwege de ligging
nabij de Bornse woonwijk de Bornse Maten en het bepaalde
hierover in de nota Geluid, voor de ten hoogste toelaatbare
geluidbelasting aansluiting te zoeken bij de voor het gezoneerde
industrieterrein Westermaat geldende geluidwaarden.

www.hengelo.nl
dinsdag 6 maart 2012

Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken tot en met
17 april 2012 op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in
het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Bent u belanghebbende,
dan kunt u tot en met deze datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W. Hebt u bovendien een
spoedeisend belang, dan kunt u schriftelijk een verzoek om een
voorlopige voorziening (bijv. schorsing) doen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Besluit maatwerkvoorschrift lozing
bronneringswater op riool
Besluit lozen buiten inrichtingen
Het college van B en W heeft besloten vanwege rioleringswerkzaamheden bij zogeheten maatwerkvoorschrift onder voorwaarden
toe te staan dat niet verontreinigd grondwater wordt geloosd op
gemeentelijke riolering aan de:
l 
Josef Haydnlaan/Mozartlaan
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken tot en met 17 april
2012 op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Bent u belanghebbende, dan kunt
u tot en met deze datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van B en W. Hebt u bovendien een spoedeisend
belang, dan kunt u schriftelijk een verzoek om een voorlopige
voorziening (bijv. schorsing) doen bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Almelo. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl
/bezwaar-beroep.

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaatsen
Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaatsen toe te wijzen:
l 
Goudenregenstraat, de negende, linker parkeerplaats voor
woning nummer 27
l 
Hennepstraat, de vierde, linker parkeerplaats, gelegen rechts
van ingang 3 - Haverweg, behorend tot wooncentrum ‘De Korenbuurt’

l

l

Mauritsplein, de eerste, linker parkeerplaats in de rij van
3 parkeerplaatsen, ter hoogte van nummer 11, gelegen op het
parkeerterrein behorend tot appartementencomplex ‘Mauritsplein’
Ruijsdaelstraat, de eerste, linker parkeerplaats in de rij van
9 plaatsen, tegenover woning nummer 25

Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaatsen in te trekken:
l 
Hennepstraat-Haverweg, de tweede, linker parkeerplaats, gelegen rechts van gereserveerde parkeerplaats voor de dienstbus,
gelegen op het parkeerterrein, behorend tot wooncentrum ‘De
Korenbuurt’
l 
Hennepstraat, de eerste, linker parkeerplaats, rechts van de
hoofdingang op het parkeerterrein, behorend tot wooncentrum
‘De Korenbuurt’
l 
Goudenregenstraat, de parkeerplaats ter hoogte van woning
nummer 4
l 
H. Leefsmastraat, de tweede, linker parkeerplaats in de rij van
4 parkeerplaatsen ter hoogte van de in-/uitgang van appartementencomplex met oneven nummers 3-11 t/m 3-31, 5-11 t/m
5-31 en 7-11 t/m 7-31
l 
Cruys Voorberghstraat, de derde parkeerplaats in de rij van
7 plaatsen, gelegen aan de zijkant van de woning nummer 129

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

E nschedesestraat, voorsorteervak rechtsaf richting Boekweitweg, op 6 en 13 maart
Deldenerstraat, verkeer over één rijbaan, op 14 maart
Staringstraat, tussen Jacques Perkstraat en W. van Harenstraat,
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

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende tekeningen inzien bij het Publieksplein.
Tegen de intrekkingsbesluiten kunt u tot 12 april 2012 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W. Tegen
de toewijzingsbesluiten tot 14 april 2012. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

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.

