Mededelingen van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Eerste kwartaal Diftar succesvol
De eerste resultaten na de invoering van het Diftar-systeem
zijn bekend. De hoeveelheid restafval is in het eerste kwartaal
gedaald en de gescheiden inzameling van plastic afval is met
25% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal 2011. Van
zowel glas als oud papier is 10% meer gescheiden ingezameld.
De milieueilandjes die verspreid over Hengelo zijn geplaatst, zijn
dan ook zeer succesvol. Het aantal locaties met milieueilandjes
wordt daarom uitgebreid.
Het aantal aanbiedingen
van containers is het eerste
kwartaal van 2012 gedaald
ten opzichte van het laatste kwartaal 2011. Ook het Geef afval een toekomst!
aantal klikken op de ondergrondse containers is gedaald.
Kijk voor meer informatie op www.diftarhengelo.nl.

Aqua Musica Twente
Binnenkort kunt u weer genieten van de licht- en muziekshows
van het waterorgel in de vijver bij het FBK-stadion. Op vrijdag
1 juni wordt om 22.15 uur het nieuwe seizoen geopend met
de theatershow ‘Passie’. Tot en met 14 september spuiten de
fonteinen elke vrijdagavond. Kijk voor de exacte tijden op
www.aquamusica.nl.

Historische Minuutjes van
burgemeester Kerckhaert verfilmd
Ze zijn uniek, de Minuutjes van burgemeester Kerckhaert.
Korte verhaaltjes over de historie van Hengelo, verteld aan het
eind van elke raadsvergadering. Veel interessante onderwerpen
komen aan bod zoals de geschiedenis van het Twentekanaal,
het zout, de bibliotheek en het FBK-stadion.
De minuutjes zijn zo bijzonder dat ze worden verfilmd. Dit gebeurt
in samenwerking met vrijwilligers van Filmclub Carint Reggeland
TV. Burgemeester Kerckhaert is tijdens deze filmpjes in gesprek
met een studente van het ROC. De gesprekken worden afgewisseld
met actuele en historische beelden over Hengelo.
Woonzorgcentrum ’t Woolde
De vrijwilligers van Filmclub Carint Reggeland TV zijn zeer bedreven in het filmen en monteren. Zij maken regelmatig korte films
voor Woonzorgcentrum ’t Woolde. De bewoners kunnen binnenkort
ook genieten van de Minuutjes van burgemeester Kerckhaert. De
filmpjes bevatten voor veel bewoners herkenbare en historische
beelden over Hengelo.
Filmpjes bekijken op YouTube
De eerste vier filmpjes over het
gemeentewapen, zout, Prins
Bernhardplantsoen en Twentekanaal zijn nu klaar en te bekijken op het YouTubekanaal van de
gemeente Hengelo www.youtube.
com/GemeenteHengeloOV.
De gemeente plaatst daarop
regelmatig nieuwe filmpjes.
U kunt ook de QR-code scannen
met uw smartphone.

College twee jaar op weg
Het huidige college van B en W is nu twee jaar op weg. Vorige
week kon u in dit weekblad interviews lezen met de collegeleden
burgemeester Frank Kerckhaert en wethouders Jan Bron, Mariska
ten Heuw, Erik Lievers, Wieger Mulder en Janneke Oude Alink.
Daarin blikken ze terug op de afgelopen twee jaar en vertellen ze
wat hun plannen zijn voor de komende twee jaar. Dat doen ze ook
in een filmpje, dat u kunt bekijken op YouTube.

Presentatie acties
wijkprogramma Noord
Op zondag 3 juni is er een wijkfeest in Klein Driene. Tijdens dit
feest presenteren de gemeente, Welbions en de politie de acties
uit het nieuwe wijkprogramma voor de wijk Noord. Hierin staan
concrete voorstellen voor de wijk. Het wijkprogramma is tot stand
gekomen in samenwerking met de bewoners en organisaties van
en in wijk Noord. Zo hebben bewoners tijdens ‘huiskamergesprekken’ informatie geleverd voor het wijkprogramma.

In het kader van 'College twee jaar op weg' is een fietstocht
uitgezet langs projecten die de afgelopen twee jaar zijn gestart
of gerealiseerd in de stad. De route voert onder andere langs het
nieuwe Stationsplein, Lange Wemen, Esrein, het FBK-stadion, de
Hasseler Es en het Weusthagpark. U kunt deze route vinden op
hengelo.nl > Actueel, ook als GPS-track.

Bewoners zijn van 11.00 tot 14.00 uur van harte welkom bij het
kantoor van Welbions aan de Josef Haydnlaan 48.

Officiële bekendmakingen

Kinderboerderij ’t Weusthag

Herzien exploitatieplan

Op dinsdag 5 juni zijn de kinderboerderij en het bezoekerscentrum aan de Van Alphenstraat gesloten in verband met een
personeelsuitje.

Collectes
Tot en met 1 juni collecteert de stichting Help Oost Europa. Van
4 tot en met 9 juni collecteert de stichting Nationaal Epilepsie
Fonds.

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

l

l
l
l

T wekkelerweg, tussen Petroleumhavenstraat en spoortunnel,
tot en met 31 mei
T orenlaan, op 31 mei
N
 ieuwe Grensweg/Pentropsdijk, op 1 juni
B
 ergweg, 29 mei tot en met 1 juni
M
 .A. de Ruyterstraat, tot en met 8 juni
F ietstunnel Waarbekenweg (‘muizentunnel’), tot en met
22 juni
L angelermaatweg, tussen Breemarsweg en Esrein, tot en met
27 juli
S tationsplein, tot en met 27 juli
J ules Haeckstraat, tot en met 31 augustus
K
 alanderstraat/Twijnstraat, tot en met 14 december

Vastgesteld

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.

Termijnverlenging
l

De gemeenteraad heeft op 22 mei 2012 het volgende herziene
exploitatieplan vastgesteld:
l W
 aterpark Veldwijk Noord
Het plangebied Waterpark Veldwijk Noord wordt globaal begrensd
door de Socratesstraat, Stroweg, Stadionlaan, Kuipersdijk en de
spoorlijn Enschede - Hengelo. Met dit exploitatieplan wordt door
het stellen van locatie-eisen en door het stellen van regels voor
het uitvoeren van werken en werkzaamheden een goede ruimtelijke kwaliteit nagestreefd. Daarnaast wordt een eerlijke verdeling
van kosten en baten van de grondexploitatie nagestreefd.
Ten opzichte van het vastgestelde exploitatieplan van 2009 is een
aantal wijzigingen in het vastgestelde herziene plan opgenomen.
Per saldo is het resultaat ongeveer gelijk gebleven.

Omgevingsvergunningen

Verleend
l

l
l

l

l

l

l

l

Reguliere procedure
Ontvangen
l

l
l

E ngelbertsweg 3, 7554 SN, vergroten bedrijfshal met opslag/
stallingsruimte (11-05-2012)
V
 öckersweg 16, 7554 RK, heroprichten kapschuur (15-05-2012)
W
 anstraat 23, 7552 ET, plaatsen kunstwerk (11-05-2012)

De publicatie van bovenstaande aanvragen is bedoeld om u tijdig te

B
 oekeloseweg 137, 7553 DM, vervangen blokhut door schuur.
Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met
het welstandadvies. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 11-08-2012.

l

Charlotte Köhlerstraat 23, 7558 VA, plaatsen erker
(21-05-2012)
G
 oudstraat 65, 7554 NG, plaatsen reclame-clip (23-05-2012)
H
 et Plein 50, 7559 SR, uitbreiden, gevelwijziging en plaatsen
terreinsigns (23-05-2012)
H
 outmaatweg nabij 9, 7556 PC, aanleggen vissteiger
(23-05-2012)
Langestraat 40, 7551 DZ, vervangen bestaande voorgevel,
puien en maken nieuwe entree (21-05-2012)
P
 arelstraat 14 en 16, 7554 TM, uitbreiden bedrijfshal
(23-05-2012)
P
 .C. Borstlaan 123, 7558 BK, aanpassen brandcompartimentering bij verpleeghuis (21-05-2012)
Steenrietweg 4, 7552 BB, uitbouw keuken (21-05-2012)
Van Alphenstraat 25, 7556 JT, oprichten kantoorunit
(23-05-2012)

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.

l

l

Vrijdag 1 juni Nacht van Hengelo
Z aterdag 2 tot en met 9 juni
Week van de Amateurkunst


www.hengelo.nl

www.bureauhengelo.nl

Uitgebreide procedure
Ontwerpbesluit
l

H
 et Plein 10 e.v., 7559 SR, afwijken bestemmingsplan voor
grootschalige detailhandelsvestiging conform de Decathlonformule (23-05-2012)

Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 30 mei tot en met 10 juli
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.

Evenementenvergunningen
Verleend
l

l

l

EK 2012 Voetbalfeest Horeca Pastoriestraat, 9, 13 en 17 juni,
podiumplek nummer 20 en horecaterrassen Pastoriestraat
A
 vondvierdaagse, 11 tot en met 14 juni 2012, startlocaties:
Woolderesweg (maandag), Isaac da Costastraat (dinsdag),
Kopenhagenstraat/Parijsstraat (woensdag) en Markt (donderdag)
H
 engelo!Danst en Hengelo!Blaast, 9 juni 2012, binnenstad

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. 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. Kijk voor meer informatie op www.
hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Wet milieubeheer / Activiteitenbesluit

dinsdag 29 mei 2012

Ingekomen meldingen
Het college van B en W heeft meldingen ontvangen voor de inrichtingen gelegen aan de:
l J
 an Tinbergenstraat 290, SE Blade Technology BV, veranderen
en uitbreiden van zowel de activiteiten als de inrichting zelf
l T
 wekkelerweg 327, Zalencentrum Waarbeek, oprichten restaurant en zalencentrum voor feesten, partijen en overige bijeenkomsten
l W
 erfstraat 23, Maxi Cartuning, oprichten detailhandel met
webshop in auto-onderdelen en montage van auto-onderdelen
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.

Maatwerkvoorschrift geluid
Het college van B en W heeft een zogeheten maatwerkvoorschrift
voor geluid vastgesteld voor de bedrijfsinrichting gelegen aan de:
l W
 egtersweg 3 (Ziggo BV)
Voor deze inrichting is het wenselijk voor het langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau van de geluidbelasting aansluiting te zoeken
bij de voor het gezoneerde bedrijventerrein Westermaat geldende
geluidwaarden.
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 30 mei tot en
met 10 juli 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 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.

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.

