Mededelingen van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Informatiebijeenkomst
Bedrijventerrein Twentekanaal
Op woensdag 4 juli is er een informatiebijeenkomst over het
voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Twentekanaal. De
huidige bestemmingsplannen zijn verouderd en worden geactualiseerd. Het voorontwerp bestemmingsplan is nu klaar. Tijdens de
informatiebijeenkomst kunt u het voorontwerp bestemmingsplan
bekijken en vragen stellen.
Het plangebied ligt aan de zuidzijde van Hengelo. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Rijksweg, aan de
noordzijde door de ‘Omloopleiding’ en het Twentekanaal, aan de
oostzijde door het spoor (stamlijn AKZO), en aan de zuidzijde (in
hoofdzaak) door de bebouwing ten zuiden van de Boortorenweg,
de Rougoorweg, de Boekeloseweg, de Parelstraat, de Topaasstraat
en de Fabelenweg.
De bijeenkomst is van 17.00 tot 20.00 uur, in restaurant de
Zegger, Haaksbergerstraat 51 te Hengelo.

Rij voorbereid
Wist u dat een paar simpele maatregelen uw overlevingskans bij
een auto-ongeluk vergroten? Een voorbeeld is het dragen van een
veiligheidshesje, waardoor u goed zichtbaar bent. Er zijn vaak
dodelijke ongevallen waarbij de slachtoffers worden aangereden
als zij met pech op de vluchtstrook staan.
Eenvoudige veiligheidsmaterialen
Belangrijk is dat u altijd een veiligheidshamer, isoleerdeken en
voldoende veiligheidshesjes op een bereikbare plek in uw auto
hebt liggen. Dankzij de isoleerdeken voorkomt u onderkoeling
of oververhitting en verbranding. Door de veiligheidshamer kunt
u snel de auto verlaten wanneer u bij een ongeval de ramen en
deuren niet open krijgt, maar is ook zeer belangrijk wanneer uw
auto te water raakt.
Verplicht
Op de website van de ANWB kun u eenvoudig nagaan welke
materialen verplicht in de auto aanwezig moeten zijn in het
buitenland. Zie: www.anwb.nl onder 'Vakantie' en dan 'Landeninformatie'
Kijk voor meer veiligheidstips op www.rijvoorbereid.nl.

Raadsvergadering
Op donderdag 5 juli is, na een besloten raadsvergadering, om
20.30 uur de bekendmaking van de aanbeveling van de raad over
de burgemeestersvacature van Hengelo.

Landmacht oefent in en om Hengelo
Op dinsdag 3 en woensdag 4 juli houdt de Landmacht een
oefening in en om Hengelo. De deelnemers aan de oefening
zijn duidelijk herkenbaar als militairen. Zo dragen ze uniformen en zijn ze bewapend.
Dinsdag 3 juli
Op dinsdag 3 juli landt rond 10.00 uur een Chinook helikopter bij
manege de Kapberg aan de Dijksweg. De militairen lopen vervolgens via de Van Alphenstraat naar de Jacob Marisstraat, waar in
een aantal leegstaande woningen de ‘vijand’ verscholen zit. Die
wordt tijdens de oefening uitgeschakeld met behulp van oefenmunitie. Dit levert geen gevaar op voor de omgeving. De militairen
worden ’s middags weer opgehaald bij manege de Kapberg.
Kijkje nemen?
U kunt gerust een kijkje nemen bij de landing van de helikopter
en de oefening. Wij verzoeken u wel om achter de afzettingen te
blijven en de deelnemers niet te storen. Op deze dag zijn er bij
de locatie Jacob Marisstraat ook woordvoerders van de Landmacht
aanwezig.

Voorwerp verloren of gevonden?
Meld het bij de gemeente!
Een portemonnee verloren? Of een sleutelbos gevonden? Meld
het bij de gemeente. Via internet, telefonisch of bij de balie
op de begane grond in het stadhuis. Na uw melding mag u het
voorwerp zelf bewaren of inleveren bij de gemeente. Is het
stadhuis gesloten? Kom dan terug op een later tijdstip. U kunt
namelijk niet meer op het politiebureau terecht. De gemeente
heeft deze taak overgenomen van de politie.
Bent u een voorwerp kwijtgeraakt? Meld dat bij de balie in het
stadhuis. Als het voorwerp gevonden is, mag u het meenemen

Op zaterdag 7 juli is de onthulling van het berenkunstwerk
genaamd 'Badgasten' van Marjolijn Mandersloot. De internationale, Hengelose theatergroep Roest verzorgt de spectaculaire
aanloop naar de onthulling. Daarna kunnen de vijf metershoge
bronzen beren voor het eerst over de Hengelose Markt ‘rondscharrelen’. Na de verwijdering van de lichtlindes en de komst van
sfeerverlichting en extra bomen zullen de bronzen beren de Markt
als huiskamer van Hengelo nog gezelliger maken.
Datum: zaterdag 7 juli
Tijd: 15.00 - 16.00 uur
Locatie: Markt, Hengelo

Minuutjes van de burgemeester
Ze zijn uniek, de Minuutjes van burgemeester Kerckhaert. Korte
verhaaltjes over de historie van Hengelo, verteld aan het einde
van iedere raadsvergadering. De minuutjes zijn zo bijzonder dat
ze zijn verfilmd en op YouTube gezet. Vele interessante onderwerpen komen aan bod, zoals de geschiedenis van het Twentekanaal, het zout, de bibliotheek en het
FBK-stadion. Bekijk het meest recente
'minuutje' waarin burgemeester Frank
Kerckhaert vertelt over Hengelo in de
Tweede Wereldoorlog.
Kijk op www.youtube.com/GemeenteHengeloOV of scan de QR-code met uw
smartphone.

nadat u uw identieteitsbewijs hebt laten zien.
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 Hengelo. Hebt u een rijbewijs,
identiteitskaart of paspoort gevonden? Geef het dan af bij de
afdeling Burgerzaken.

Bestrijding eikenprocessierups
Gemeente Hengelo is op dit moment op veel plekken in de
stad bezig met het bestrijden van de eikenprocessierups. De
rups verspreidt brandharen die gezondheidsklachten kunnen
veroorzaken zoals hevige jeuk en irritatie van huid en slijmvliezen. De zogenaamde ‘hotspots’ krijgen voorrang bij de
verwijdering van nesten. Dat zijn plekken waar veel mensen
komen of bijvoorbeeld kinderen spelen. Het bestrijden van de
rups op elke plek is door het grote aantal niet haalbaar.
Werkwijze
Na een melding van de eikenprocessierups in de openbare ruimte
bekijkt een medewerker van de gemeente Hengelo of dit onder

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 17 juli vanaf 19.30 uur
in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staat onder meer
een voorstel over de achtste 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 wijzigingen kunt u inzien bij het Publieksplein. De agenda vindt u vanaf 11 juli op www.hengelo.nl >
Bestuur&Organisatie > Bestuursagenda.

Onthulling berenkunstwerk

Woensdag 4 juli
Op woensdag 4 juli kunt u in het buitengebied van Beckum ook
militairen tegen komen. Zij maken ook deel uit van de oefening
van de Landmacht.

de hotspots valt. Hij voorziet de boom zo snel mogelijk van een
lint. Vervolgens verwijdert een gespecialiseerd bedrijf de nesten.
Nesten die geen overlast geven, zoals op doorgaande wegen, haalt
de gemeente niet weg. Als de nesten succesvol zijn verwijderd,
worden de linten weggehaald. Zo kunnen inwoners zien dat hun
melding is afgehandeld.
Melding
U kunt een melding doen van de eikenprocessierups via de
Meldingenlijn, telefoon (074) 245 9459. Ook kunt u een melding
doen via de BuitenBeter app of het meldingenformulier op www.
hengelo.nl invullen.

Officiële bekendmakingen

plantoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
24-08-2012

Verleend

Omgevingsvergunningen
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Reguliere procedure

l

Ontvangen

l

A
 rturo Toscaninistraat 7, 7558 DZ, verbreden uitweg
(21-06-2012)
B
 uitenweg 6, 7553 BC, vervangen ramen en herstelling
indeling ramen (16-06-2012)
C astorweg 138, 7557 KN, plaatsen erker (22-06-2012)
C onradstraat 12, 7553 BD, vervangen voordeur (16-06-2012)
Kees van Baarenstraat 22, 7558 DD, verbreden uitweg
(21-06-2012)
O
 ude Molenweg 17, 7551 HB, plaatsen dakkapel (26-06-2012)
S abina Klinkhamerweg 11, 7555 SK, kappen 1 vogelkers
1 wilde kers en 1 berk (19-06-2012)
Schalmedenweg 16, 7559 RB, oprichten jongveestal
(26-06-2012)

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.

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/bezwaar-beroep.

Termijnverlenging
l

l

 eurningerstraat 16, 7557 HG, vervangen uitbouw. Verlenging
D
beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met de Bouwbesluittoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
26-08-2012
Wanstraat 23, 7552 ET, plaatsen kunstwerk. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met de bestemmings-

 e Wetstraat 45, 7551 GB, veranderen voorgevel (22-06-2012)
d
Diamantstraat 8, 7554 TA, uitbreiden groothandel
(27-06-2012)
Eduard Verkadestraat 93, 7558 TK, uitbreiden woning voor/
zijkant (27-06-2012)
Eduard Verkadestraat 99, 7558 TK, plaatsen schutting
(27-06-2012)
Gerrit Peuscherstraat 101, 7558 BC, plaatsen dakopbouw
(28-06-2012)
Havenkade 14 en 16, 7553 GN, hebben 2 uitwegen
(27-06-2012)
Morel 5, 7559 RJ, verplaatsen 1 esdoorn (27-06-2012)
Torenlaan 58, 7559 PJ, oprichten stallingsruimte (22-06-2012)
Veluwestraat 101, 7559 LK, plaatsen dakkapel (27-06-2012)
Vöckersweg 16, 7554 RK, heroprichten kapschuur (27-06-2012)
Woltersweg 5, 7552 DA, veranderen/vergroten woonhuis
(27-06-2012)

Uitgebreide procedure
Ontvangen
l

Boortorenweg 27, 7554 RS, gedeeltelijk intrekken vergunning
(12-06-2012)

l

7 juli Onthulling berenkunstwerk

www.hengelo.nl

www.bureauhengelo.nl

dinsdag 3 juli 2012

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

Wet milieubeheer/Activiteitenbesluit
Ingekomen meldingen
Het college van B en W heeft meldingen ontvangen voor de inrichtingen gelegen aan de:
l 
Jan Tinbergenstraat 128, Bever Hengelo BV, oprichten inrichting voor aanpassen auto’s mindervaliden
l 
Torenlaan 58, Gemeente Hengelo Loods, veranderen loods voor
stallen materieel en materialen en uitvoeren kleine reparaties

Besluit Landbouw milieubeheer
l
l

 eurdsweg 48, Heuker of Hoek, oprichten rundveestal
G
Schalmedeweg 16, Sogtoen, wijziging van de inrichting (o.a.
oprichten jongeveestal)

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 en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 4 juli tot en met
14 augustus 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

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.

l

l
l

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten
Het college van B en W heeft de volgende verkeersbesluiten
genomen:
l 
Instellen van een parkeerverbod in het buitengebied Twekkelo
op de Enschedese Havenweg tussen de Twekkelerweg en de
gemeentegrens met Enschede
l 
Aanwijzen van één parkeerplaats alleen bestemd voor elektrische
auto’s aan de Grenoblestraat.

l
l

L angelermaatweg (hinder), tussen Breemarsweg en Esrein,
tot en met 27 juli
L angelermaatweg, tussen Breemarsweg en Ottoweg, tot en
met 27 juli
Stationsplein, tot en met 27 juli
J ules Haeckstraat, tot en met 31 augustus
K
 alanderstraat/Twijnstraat, tot en met 14 december
Kruising Boekeloseweg/Boortorenweg, tot en met
18 december

Collectes
Tot en met 7 juli collecteert ADRA Nederland. Van 8 juli tot en
met 26 augustus wordt er niet gecollecteerd.

Wegwijzer
Bezoekadres: Burgemeester Jansenplein 1 (stadhuis)
Hazenweg 121 (stadskantoor)
Postadres:
Postbus 18, 7550 AA Hengelo
Telefoon:
14074
E-mail:
gemeente@hengelo.nl
Website:
www.hengelo.nl
De gemeente Hengelo is op werkdagen telefonisch bereikbaar
tussen 08.30 en 17.00 uur.
BudgetAlert/Schuldhulpverlening (074) 245 8841
Burgerzaken
(074) 245 9314
Gemeentebelastingen
(074) 245 9884
Loes / Centrum Jeugd en Gezin (074) 245 9558
Parkeren
(074) 245 9459
Sociale Zaken
(074) 245 9767
Vergunningen
(074) 245 9647
Zorgloket
(074) 245 9131
De balies op het Publieksplein in het stadhuis zijn dagelijks
geopend van:
l M
 aandag tot en met donderdag van 8.30 – 16.30 uur (vrije
inloop en afspraak)
l 
Vrijdag van 8.30 – 12.00 uur (vrije inloop en op afspraak)
Daarnaast is Burgerzaken ook op dinsdag- en donderdagavond
geopend tussen 16.30 en 20.00 uur (alleen op afspraak). Dit
geldt ook voor Gemeentebelastingen en Parkeren.
De balie van Vergunningen in het stadskantoor is alleen op
afspraak geopend tussen 08.30 en 16.30 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 via (074) 245 9459. Dat kan ook buiten kantooruren.

