Mededelingen van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Ontwerp de nieuwe Welkomstpunten van Het Weusthag
Er komen bijzondere ‘Welkomstpunten’ bij de toegang tot het
Weusthagpark. En u mag ze ontwerpen. Lever uw ontwerp voor
21 juli in. Mensen kunnen daarna via de Facebook-pagina stemmen op de ontwerpen. De winnaar ontvangt een iPad.
Deelnemers mogen zelf weten hoe ze het voorstel aanleveren.
Bijvoorbeeld op papier, als maquette, als fotocollage. Lever het
ontwerp voor 22 juli in bij het stadskantoor aan de Hazenweg.
Of mail een foto op pdf naar gemeente@hengelo.nl, onder
vermelding van ‘Ontwerpwedstrijd Het Weusthag’. De e-mail kan
maximaal 10 Mb. groot zijn.

Start vanaf 25 juni

Controle hondenbezit
Binnenkort controleert het Gemeentelijk Belastingkantoor
Twente (GBT) huishoudens op hondenbezit. Inwoners die één
of meer honden bezitten moeten hondenbelasting betalen. De
controle vindt plaats in een aantal wijken. De controleur kan
zich legitimeren.
Iedere inwoner die één of meer honden heeft moet hondenbelasting betalen. Met de opbrengst betaalt de gemeente onder andere
de hondenwacht en hondenvoorzieningen. Maar niet iedereen
meldt zijn hond aan bij de gemeente. Daarom controleert het GBT
aan de deur.

In het echt
Het ontwerp met de meeste stemmen wint de iPad. Stemmen kan
van 1 augustus tot 1 september.
Daarna wordt het winnende ontwerp ook echt uitgevoerd
en geplaatst in Het Weusthag. Kijk voor meer informatie op
www.hetweusthag.nl of www.facebook.com/hetweusthag.

Alsnog recht op bijstand?
Op 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand veranderd. In het
zogenoemde Lenteakkoord is besloten de gezinsnorm en huishoudmiddelentoets af te schaffen, met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 2012.
Alsnog aanvragen
Het kan zijn dat u in de afgelopen maanden geen aanvraag voor
bijstand hebt ingediend, omdat u al wist dat u er door de gezinsnorm geen recht op had. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt
u de bijstanduitkering met terugwerkende kracht krijgen.
Wilt u over de periode 1 januari tot 1 mei 2012 als nog bijstand
aanvragen? Doe dat dan voor 1 augustus 2012 bij het Werkplein
Midden Twente, Deldenerstraat 6-18, op werkdagen van 09.00
tot 13.00 uur.

Veteranendag

l

Ontwerp
Hengelo Zuid – Berflo Es e.o.
De geldende bestemmingsplannen voor het totale plangebied
Hengelo Zuid zijn verouderd en worden geactualiseerd. Het plangebied Hengelo Zuid bestaat uit drie deelgebieden (Breemarsweg
en omgeving, Veldwijk en omgeving en Berflo Es en omgeving).
Voor het deelgebied Berflo Es is nu een ontwerp bestemmingsplan
gemaakt waarbij de nadruk vooral ligt op het vastleggen van de
bestaande situatie. Deelgebied Berflo Es wordt globaal begrensd
door de omloopleiding, Twekkelerweg, Enschedesestraat, spoorlijn
Hengelo-Oldenzaal en de Langelermaatweg.
l

Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken
van 20 juni tot en met 31 juli 2012 op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en
op www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0043-0201. Tijdens de
inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen
indienen bij de gemeenteraad. Voor het mondeling indienen van
zienswijzen kunt u contact opnemen met Bertien Scholten.

Omgevingsvergunningen

Burgemeester Frank Kerckhaert nodigt alle Hengelose veteranen
uit voor de Veteranendag op zaterdag 23 juni van 10.00 tot
12.30 uur in De Houtmaat, Houtmaatweg 9. Bij deze bijeenkomst ligt de nadruk op gezellig samenzijn. Er zijn optredens en
de ochtend wordt besloten met een warme lunch.
Hebt u geen uitnodiging ontvangen en wilt u wel komen? Meld u
dan per e-mail aan bij gemeente@hengelo.nl met als onderwerp
‘Veteranendag’. Geef daarbij aan of u met 1 of 2 personen komt.
Meer informatie: www.hengelo.nl > Actueel.

l

l

l

Vergadering Wmo cliëntenraad
de Wmo cliëntenraad vergadert op donderdag 21 juni vanaf 18.00
uur in de raadkamer van het stadhuis. U bent hierbij van harte
welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin
Eijkelenkamp, van de afdeling Juridische Zaken en Beleid.

l

l

l

l

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 26 juni en woensdag
27 juni vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de
agenda staat onder meer:
l G
 eurverordening noordrand Hasseler Es
l R
 ioolvervanging Stroweg e.o.
l A
 lgemene Reserve
l B
 egroting 2013 Crematorium Twente
l B
 egroting 2013 GBT en toetreding Almelo tot GBT
l S
 tadsbank Oost Nederland; Jaarverslag 2011 en Begroting
2013
l B
 eleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015
l 1
 e beleidsrapportage 2012
l O
 ntwikkeling De Veldkamp
l V
 aststellen welstandscriteria Lange Wemen
l K
 redietaanvraag F35 Hengelo - Borne
l B
 estedingsvoorstel ISV, deelname kennisinstituten
l 7
 e wijziging Beleidsbegroting 2012
l K
 adernota 2013-2016
De agenda vindt u vanaf 20 juni op www.hengelo.nl > Bestuur &
Organisatie > Bestuursagenda.

Collectes
Tot en met 23 juni collecteert de Maag Lever Darmstichting. Van
25 tot en met 30 juni collecteert Het Nederlandse Rode Kruis.

Folder
Als bewoners niet thuis zijn,
laat de controleur een folder
achter. Hierop staat waar
hondenbezitters inlichtingen
kunnen verkrijgen. Ook staat in
de folder hoe een hond aangemeld kan worden. Meer informatie staat op www.hengelo.nl
> meer onderwerpen > belastingen> hondenbelasting.

Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen

l
l
l

l

l

l

l
l
l
l

l

l

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.

Ontvangen

Ontvangen

B
 artelinkslaantje nabij 19, 7558 PS, kappen 4 eiken
(06-06-2012)
Beitelstraat 10,12,14, 7556 NB, 16, 7556 NC, veranderen van
3 naar 5 uitwegen (05-06-2012)
B
 ittervoornstraat 34, 7559 BN, plaatsen schutting
(06-06-2012)
D
 almedenweg 3, 7559 RA, oprichten landhuis en hebben
uitweg (06-06-2012)
H
 avenkade 14 en 16, 7553 GN, hebben 2 uitwegen
(11-06-2012)
John Maynard Keynesstraat nabij 351, 7559 SV, oprichten
kantoorpand en plaatsen reclame (08-06-2012)
Nicolaas Beetsstraat 53, 7552 HX, plaatsen dakkapel
(13-06-2012)
Schalmedenweg 5, 7559 RB, oprichten woonhuis (06-06-2012)
T oermalijnstraat 2, 7554 TX, oprichten opslaghal (04-06-2012)
W
 egtersweg 14, 7556 BR, uitbreiden entree met een boei
(12-06-2012)
W
 oltersweg 5, 7552 DA, kappen 1 spar-achtige, 1 loofboom en
1 kastanje (08-06-2012)

E duard Verkadestraat 93, 7558 TK, uitbreiden woning voor/
zijkant. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in
verband met het welstandadvies. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 03-07-2012

Verleend

l

l

Uitgebreide procedure

Termijnverlenging

l

l

7557 RE, 7557 RG, boren gaten ten behoeve van centraal
verwarmsysteem 172 woningen (14-06-2012)
F . Hazemeijerstraat 400, 7555 CS, veranderen voorgevel,
gebouw B04 (14-06-2012)
J an van Galenstraat 3, 7556 VC, veranderen/vergroten woonhuis (13-06-2012)
K
 oksweg nabij 10, 7554 RE, kappen 2 grove dennen en
1 Amerikaanse eik (13-06-2012)
Nieuwe Grensweg 37, 7552 PA, plaatsen kap bestaande
bijgebouwen (08-06-2012)
J ulia Culpstraat 5, 7558 JC, vergroten/uitbreiden woning
(13-06-2012)
B
 eukweg 46, 7556 DG, verbreden uitweg (08-06-2012)
K
 or Kuilerstraat 42, 7558 KC, wijzigen voorgevel (08-06-2012)
Lage Weide 3, 7556 NA, aanleggen uitweg (08-06-2012)
Jan Tinbergenstraat 193, 7559 SP, kappen 3 inlandse eiken
(11-06-2012)
B
 aardinksweg tegenover 30, 7554 SH, kappen 1 eik
(13-06-2012)
K
 laas Berninkstraat 5, 7556 PL, oprichten woonhuis
(13-06-2012)

Reguliere procedure

De publicatie van deze 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.

l

Gemeentelijk
Belastingkantoor
Twente

B
 innenhavenstraat 34A, 7553 GJ, slopen 2 silo’s, aanbrengen
beplating op reeds aanwezige constructie, aanleggen vloeistofdichte vloer en plaatsen chemicaliënkluis (08-06-2012)
B
 rahmsstraat 2 t/m 64 (even), 7557 RT, 7557 RV, Rossinistraat 26 t/m 88 (even), 7557 SP, 7557 SR, Rossinistraat
5 t/m 63 (oneven), 7557 SM, 7557 SN, Palestrinastraat 1
t/m 59 (oneven), 7557 SV, 7557 ST, Paganinistraat 27 t/m
85, 7557 EN, 7557 EP en Schutzstraat 25 t/m 59 (oneven),

l G
 eerdinksweg 130, 7555 DR, brandveilig gebruik (11-06-2012)
De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. U kunt te zijner tijd
eventueel zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter
inzage wordt gelegd.

Wet milieubeheer/Activiteitenbesluit
Ingekomen melding
Het college van B en W heeft een melding ontvangen voor de
inrichting gelegen aan de:
l B
 oortorenweg 25, Wilmink- Oosterveld BV, veranderen aannemersbedrijf
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 het desbetreffende stuk op afspraak inzien bij de afdeling
Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. U kunt
tegen de melding geen bezwaar- of beroepschrift indienen.

Wet bodembescherming
Instemming schriftelijk verslag
Het college van B en W heeft ingestemd met het schriftelijk
verslag van de uitvoering van de bodemsanering aan de:
l D
 orastraat te Hengelo, kadastrale sectie I nr. 3371 (artikel 39b
zesde lid en artikel 39d Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en alle bijbehorende stukken van 20 juni
tot en met 31 juli 2012 inzien bij de afdeling Handhaving in het
stadskantoor aan de Hazenweg 121. Voor inzien en meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Handhaving.
Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn bezwaar maken
bij het college van B en W. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

23 en 24 juni Straattheater

www.hengelo.nl

www.bureauhengelo.nl

Wet geluidhinder
Ontwerpbesluit hogere geluidgrenswaarden
Het college van B en W is van plan om op grond van de Wet
geluidhinder een hogere geluidgrenswaarde van 55 dB(A) vast te
stellen voor de woningen gelegen aan de:
l 
Langelermaatweg 28 en 30
Het vaststellen van de maximaal toelaatbare geluidgrenswaarde
houdt verband met het vast te stellen bestemmingsplan Hengelo
Zuid – Berflo Es e.o. en is nodig vanwege een te hoge geluidbelasting van bedrijven op het gezoneerde industrieterrein Wilderinkshoek. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting
op de gevel van deze woningen hoger uitvalt dan de geldende
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Het is niet mogelijk om
voldoende geluidwerende maatregelen te treffen om alsnog aan
deze waarde te voldoen.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken van 20
juni tot en met 31 juli 2012 op afspraak inzien bij de afdeling
Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Gedurende deze inzagetermijn kunt u, mits u belanghebbende bent,
mondeling of schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit
naar voren brengen bij het college van B en W. Mocht u vragen
hebben of mondeling uw zienswijze naar voren willen brengen,
dan kunt u contact opnemen met de heer A. van Loon van de
afdeling Beleid en Advies. Tijdig ingediende zienswijzen worden
betrokken bij het later te nemen besluit.

Verkeersbesluit
Het college van B en W heeft een verkeersbesluit genomen voor:
l 
het tijdelijk instellen van een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer op de Boekeloseweg en de Boortorenweg tussen
de Havenweg, de Diamantstraat en de Mensinkweg vanwege
wegwerkzaamheden. De werkzaamheden duren tot eind december 2012. Er zijn ter plaatse omleidingsroutes ingesteld.

dinsdag 19 juni 2012

Inzien en bezwaar
U kunt het desbetreffende stuk van 20 juni tot en met 31 juli
2012 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 D
 orpsmatenstraat, tot en met 21 juni
l 
Loweg, 22 juni van 7.00 – 18.00 uur
l B
 eethovenlaan (hinder), ter hoogte van spoorviaduct, tot en
met 22 juni
l 
Enschedesestraat (hinder), ter hoogte van spoorviaduct, tot
en met 22 juni
l F
 ietstunnel Waarbekenweg (‘muizentunnel’), tot en met
22 juni
l 
Spoortunnel Tuindorpstraat, tot en met 22 juni
l 
Langelermaatweg (hinder), tussen Breemarsweg en Esrein,
tot en met 27 juli
l L
 angelermaatweg, tussen Breemarsweg en Ottoweg, tot en
met 27 juli
l S
 tationsplein, tot en met 27 juli
l 
Jules Haeckstraat, tot en met 31 augustus
l 
Kalanderstraat/Twijnstraat, tot en met 14 december
l K
 ruising Boekeloseweg/Boortorenweg, tot en met
18 december

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		(074) 245 9314
Gemeentebelastingen
(074) 245 9884
Parkeren		(074) 245 9459
Zorgloket		(074) 245 9131
Loes/Centrum Jeugd en Gezin
(074) 245 9558
BudgetAlert/Schuldhulpverlening
(074) 245 8841
Sociale Zaken		(074) 245 9767
Vergunningen		(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.
Meldingen 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. Spoedeisende meldingen zoals
een verstopte hoofdriolering of verzakte straat kunt u telefonisch
doorgeven: (074) 245 9459. Dat kan ook buiten kantooruren.

