Mededelingen van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
WMO Cliëntenraad
De WMO Cliëntenraad vergadert op donderdag 16 februari van
18.00 tot 20.00 uur, in de raadkamer van het stadhuis. De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom. Voor meer informatie neemt u contact op met de secretaris Martin Eijkelenkamp
via e-mail m.eijkelenkamp@hengelo.nl.

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 21 februari vanaf 19.30
uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
l Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012
l Nota Activabeleid
l Budgetoverheveling 2011–2012
l Gewijzigde samenwerkingsovereenkomst Buren
l Vaststelling bestemmingsplan Lange Wemen
l G
 eactualiseerd ontwerpkader stadskantoor en stadhuis
l Detailhandelsvisie
l Verslag Bureau Leerlingzaken
l 3e wijziging beleidsbegroting 2012
De meest actuele agenda vindt u op www.hengelo.nl > Bestuur
& Organisatie > Bestuursagenda. De stukken liggen ter inzage bij
het Publieksplein.

Vooraankondiging symposium
duurzaamheid
Op donderdag 12 april is er in het stadhuis een symposium over
duurzaamheid. Iedereen die is geïnteresseerd in een duurzaam
Hengelo is van harte welkom bij deze informatieve en interactieve bijeenkomst. Zet deze datum alvast in uw agenda! Nadere
informatie volgt in maart.

Beckum, Oele en omgeving krijgen dorpsplan

Dorpsanalyse gereed
Beckum en Oele krijgen dit jaar een dorpsplan. De gemeente
Hengelo maakt dit dorpsplan samen met vertegenwoordigers
uit Beckum en Oele en het consortium Dorpsplan Plus. In het
plan komt te staan welke ambities Beckum en Oele hebben en
welke belangrijke vragen er leven bij de inwoners.
Analyse
Er is eerst een analyse van Beckum en Oele gemaakt. Deze analyse
geeft een beeld van het gebied aan de hand van de situatie in
2010-2011. De analyse is opgesteld volgens de thema’s Wonen,
Werken, Weten en Welzijn. Enkele conclusies uit deze thema’s zijn:
Wonen
l Toenemende vergrijzing en afnemend aantal inwoners
l Afname jonge mensen en jonge gezinnen
l Relatief weinig doorstroming in buitengebied
Werken
l Weinig werkgelegenheid, maar ook lage werkloosheid
Weten
l Verwachte afname aantal 0 – 12-jarigen
l Aandeel kinderen in speciaal onderwijs onder gemiddelde
Welzijn
l Hoogste sociale cohesie van alle wijken binnen Hengelo
l Verkeersoverlast meest genoemde probleem door inwoners
l 
Toekomstige bedreiging van aantal voorzieningen (genoemd in
interviews)
Meer informatie
Dit zijn maar een paar conclusies. Voor de volledige analyse kijkt u
op www.hengelo.nl > Wonen in Hengelo > Wijken > Beckum, Oele
en buitengebied.

Wilt u reageren of hebt u vragen, neem dan contact op met Lars
Harms via e-mail l.harms@hengelo.nl of Dennis Meijerink, e-mail
d.meijerink@hengelo.nl of via telefoon 14074.

Nieuwe ronde buurtbonnen
Afhalen ID-kaarten kinderen
Door het grote aantal aanvragen in de laatste week van 2011 was
de levertijd van ID-kaarten voor kinderen, jonger dan 13,5 jaar,
langer dan normaal. Inmiddels is deze achterstand ingelopen.
De ID-kaarten, die op 29 en 30 december waren aangevraagd,
kunnen nu ook worden afgehaald.

Afvalklepper niet ontvangen?
Vorige week is de Afvalklepper (de nieuwsbrief over Diftar) huis
aan huis in Hengelo verspreid. Mocht u deze niet hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Twente Milieu, telefoon
0900 – 852 0111 (5 cent per minuut).

Gevonden en verloren
voorwerpen bij gemeente
Een portemonnee verloren, of een sleutelbos gevonden? Vanaf nu
moeten inwoners van Hengelo hiervoor bij de gemeente zijn. De
gemeente neemt deze taak over van de politie.
Gevonden en verloren
Gevonden en verloren voorwerpen meldt u bij het Publieksplein,
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.
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.
Gestolen
Is het voorwerp gestolen? Doe dan aangifte bij de politie.
Rijbewijs, identiteitskaart of paspoort
Bij verlies van rijbewijs, identiteitskaart of paspoort, moet u
altijd aangifte doen bij de politie. Met het proces-verbaal van de
politie 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.

Heeft u een leuk idee voor uw buurt? Dan kunt u een buurtbon
aanvragen. Een buurtbon is een soort tegoedbon, waarmee
Hengeloërs ideeën kunnen betalen om hun buurt mooier,
veiliger en gezelliger te maken. De bewonersorganisatie in uw
buurt beslist of een buurtbon wordt toegekend.
Twee rondes
Per jaar zijn er twee rondes. De eerste ronde loopt inmiddels. U
kunt nog tot 1 maart een aanvraag indienen. U krijgt dan voor
1 april een schriftelijke beslissing van de bewonersorganisatie.
De tweede ronde loopt tot 1 september. Aanvragers krijgen voor
1 oktober een schriftelijke beslissing van de bewonersorganisatie.
Buurtbon aanvragen
U vult een aanvraagformulier in en dient dit voor 1 maart in
bij de gemeente Hengelo. U vindt het aanvraagformulier op
www.hengelo.nl/buurtbon. Een papieren versie kunt u afhalen bij
het stadskantoor, het stadhuis, de bibliotheek aan de Beursstraat
en alle wijkcentra in Hengelo.
Helpdesk
Hebt u nog vragen of hebt u ergens hulp bij nodig, neem dan
contact op met de Helpdesk Subsidies Bewonersparticipatie via
telefoon (074) 245 9231 of e-mail wijkaanpak@hengelo.nl.

Cliënttevredenheidonderzoek WMO
Eind februari start de afdeling WMO van de gemeente Hengelo een onderzoek naar de cliënttevredenheid. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door SGBO.
Het onderzoek
Het tevredenheidonderzoek is een standaardonderzoek. Dat wil zeggen dat de vragenlijst vaststaat.
Zo kan men de resultaten van gemeenten onderling vergelijken. Bij het opstellen van de vragenlijst
is uitgebreid gesproken met (landelijke) cliëntenorganisaties. Er zijn dit jaar extra vragen toegevoegd
over mantelzorg.
Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Het onderzoek bestaat uit een schriftelijke vragenlijst met vragen over de verschillende vormen van
ondersteuning. De enquête wordt rond 15 februari verstuurd naar ongeveer 1000 willekeurig gekozen
cliënten in Hengelo. Het gaat hierbij om mensen die een aanvraag voor een WMO-voorziening hebben
gedaan in 2010 en/of 2011.
Vul de vragenlijst in en stuur deze terug!
Als u een vragenlijst ontvangt, neem dan de tijd om deze in te vullen en terug te sturen. De gemeente
heeft uw mening nodig, om te zien wat goed gaat en wat beter kan.
Vragen?
Als u vragen hebt over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met het Zorgloket, telefoon
(074) 245 9131.
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Officiële bekendmakingen
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Welstandscriteria Lange Wemen
Ontwerp
Voor de herontwikkeling van het gebied Lange Wemen heeft
Hengelo zich een aantal doelen gesteld. Zo biedt de herontwikkeling onder andere de mogelijkheid om de woonfunctie in de
binnenstad te versterken en het winkelcentrum Thiemsbrug te
moderniseren. Daarnaast wordt ruimte geboden voor de vestiging
van een nieuw stadskantoor en de realisatie van een horecaplein.
Het gebied Lange Wemen is globaal gelegen tussen de Oldenzaalsestraat, Deldenerstraat, Langestraat en Wemenstraat. Wat betreft
de architectuur wordt een gevarieerd en levendig straatbeeld
beoogd, met een hoogwaardige architectuur met een hedendaagse
en ambachtelijke vormgeving.
Inzien en inspraak
U kunt de ontwerp welstandscriteria van 15 februari tot en met
27 maart 2012 op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in
het stadskantoor aan de Hazenweg 121. 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 Geri
Dijkhuis, telefoon (074) 245 9883.
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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.

Uitgebreide procedure

Omgevingsvergunningen
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Reguliere procedure
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A
 nna Reynvaanweg nabij 50, 7555 SG, bouwen spoorweghalte
bij het Gezondsheidpark (ontvangen op 02-02-2012)
B
 ijenkorf 74 (kavel 13), 7552 NX, plaatsen dakkapel
(ontvangen op 02-02-2012)
H
 aaksbergerstraat tegenover 51, 7554 PA, kappen 1 eik
(ontvangen op 03-02-2012)
M
 eeuwenweg 19, 7557 BE, veranderen/vergroten woonhuis
(ontvangen op 07-02-2012)
M
 osweg nabij 23, 7556 PG, kappen 3 eiken (ontvangen op
03-02-2012)
O
 lde Meulenweg 2, 7554 RL, vervangen kapschuur (ontvangen
op 05-02-2012)
O
 ldenzaalsestraat 347, 7557 GM, oprichten urnmuren met
84 urnennissen (ontvangen op 03-02-2012)
P
 arallelweg SS 104, 7552 BD, kappen 3 berken (ontvangen op
01-02-2012)
P
 ruisische Veldweg tegenover 102, 7552 AE, kappen 1 berk
(ontvangen op 01-02-2012)
R
 ijnstraat 62, 7555 WL, oprichten berging met veranda
(ontvangen op 07-02-2012)
W
 ilgenweg 5, 7556 HD, veranderen/vergroten woonhuis
(ontvangen op 31-01-2012)
W
 oolderesweg tegenover 76, 7555 LB, kappen 1 beuk
(ontvangen op 01-02-2012)

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.
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A
 ugust Vördingstraat 95, 7558 AB, verwijderen asbest uit
woning (verleend op 08-02-2012)
B
 ijenkorf 74 (kavel 13), 7559 EP, oprichten woonhuis
(verleend op 03-02-2012)
B
 reemarsweg 428, 7555 KG, veranderen/vergroten woonhuis
(verleend op 02-02-2012)
B
 reemarsweg 69, 7553 HC, verwijderen asbest uit woning
(verleend op 08-02-2012)
B
 urgemeester Jansenstraat 2 en 8, 7551 EE, slopen voormalig stadskantoor met loopbrug, plaatsen tijdelijke gevelinvullingen, en handelen met gevolgen voor beschermde monumenten
(verleend op 08-02-2012)
C harlotte Köhlerstraat 43, 7558 VB, plaatsen erker met voordeur (verleend op 08-02-2012)
C ornelis Dopperstraat 150, 7558 GR, afwijken bestemmingsplan voor vestigen kinderopvang in woning (verleend op
02-02-2012)
D
 e Wetstraat 31, 7551 GA, vestigen kapperszaak (afwijken van
bestemmingsplan) (verleend op 02-02-2012)
D
 emmersweg 76, 7556 BN, plaatsen reclamezuil en lichtreclame (verleend op 02-02-2012)
E ikstraat 33, 7556 TV, kappen 1 den en 1 appelboom
(verleend op 02-02-2012)
E nschedesestraat nabij 346, 7552 CN, kappen 1 wilg
(verleend op 08-02-2012)
J acques Perkstraat voor 5, 7552 JR, kappen 1 veldesdoorn
(verleend op 08-02-2012)
K
 laas de Rookstraat 55, 7558 DJ, verwijderen asbest uit
schoolgebouw (verleend op 02-02-2012)

Hengelo in het kort
Collectes
Tot en met 18 februari collecteert Amnesty International. Van
20 februari tot en met 3 maart wordt er niet gecollecteerd.

Storingen openbare verlichting
In verband met de kou duurt het momenteel wat langer voordat
lampstoringen van de openbare verlichting worden verholpen.
Bij lage temperaturen breken de kunststof materialen namelijk.
Daardoor kan er zelfs meer schade ontstaan en dat is niet de
bedoeling. Het betekent wel dat er nu een achterstand is in de
afhandeling van meldingen van kapotte verlichting.
Kabelstoringen (hele straat of buurt), schades na aanrijding en
verdwenen mastdeurtjes worden wel zo snel mogelijk verholpen.

Aangevraagd
l

Aangevraagd

L ansinkesweg 4, 7553 AE, verwijderen asbest uit bedrijfsverzamelgebouw (verleend op 08-02-2012)
Laurastraat voor 9, 7555 HW, kappen 1 sierkers (verleend op
02-02-2012)
M
 arskant 64, 7551 BW, veranderen winkelpand (verleend op
02-02-2012)
N
 icolaasstraat 43, 7553 KX, plaatsen 2 dakkapellen (verleend
op 02-02-2012)
P
 alingstraat 41, 7559 MN, plaatsen schutting (verleend op
02-02-2012)
P
 ruisische Veldweg tegenover 102, 7552 AE, kappen 1 berk
(verleend op 08-02-2012)
Steenrietweg, 7552 BB, 7552 BD, Parallelweg, 7553 LG,
7553 LH, aanleggen grondwallen (verleend op 02-02-2012)

H
 . Hartstralaan nabij Aletta Jacobslaan 100, 7555 PJ,
aanleggen tijdelijke parkeerplaats en hebben 4 tijdelijke
uitwegen (ontvangen op 02-02-2012)
T wekkelerweg 327, 7554 SC, slopen snackkiosk en berging,
en handelen in strijd met bestemmingsplan (ontvangen op
06-02-2012)

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

Termijnverlenging
l

A
 ardoliestraat 5, 7553 GT, revisievergunning North Sea Group
Storage BV Terminal Hengelo. Verlenging beslistermijn met
maximaal 26 weken in verband met de aanpassing gegevens bij
aanvraag. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
14-09-2012.

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 Z
 uidelijke Havenweg 20, Op- en overslag Twente BV, in
verband met veranderen bedrijf voor verwerking van veevoergrondstoffen
l S
 pinelstraat 50, Verenfabriek De Spiraal BV, in verband met
veranderen veren- en transportbandenfabriek
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.

Hengelo in het kort
Uitvoeringscommissie
Enschede-Noord
De Uitvoeringscommissie Enschede-Noord vergadert op woensdag
22 februari om 09.30 uur in Hotel Restaurant Savenije, Dorpsstraat 149-151 in Lonneker. De agenda en vergaderstukken zijn
vanaf maandag 13 februari in te zien bij de gemeente of op
www.herinrichtingenschedenoord.nl.

Ontwerp ruilplan deelgebied
Boekelo - Twekkelo

Het ontwerp ruilplan deelgebied Boekelo - Twekkelo ligt van
21 februari tot en met 9 maart 2012 ter inzage in het Verenigingsgebouw van de Hervormde Gemeente Usselo, Haaksbergerstraat 821 in Usselo. Kijk voor meer informatie op www.herinrichting-enschede-zuid.nl.

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 S
 taringstraat, tussen Jacques Perkstraat en W. van Harenstraat,
tot en met 9 maart
l M
 ercuriusstraat/Venusstraat, tot en met 16 maart
l 
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		
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.
Meldingenlijn Openbare Ruimte
Meldingen of vragen over bijvoorbeeld groenonderhoud, straatverlichting, losliggende stoeptegels, speelvoorzieningen enzovoorts,
kunt u doorgeven via www.hengelo.nl of via de gratis applicatie
BuitenBeter voor de smartphone. U kunt ook bellen met (074)
245 9459. Voor spoedeisende gevallen, zoals een verstopte
hoofdriolering en verzakte straten, is dit meldingennummer ook
buiten kantooruren bereikbaar.

