Mededelingen van de gemeente Hengelo
Door verhoging makkelijker instappen

Toegankelijkheid bushaltes verbeterd
Het busvervoer in Nederland moet toegankelijk zijn voor iedereen.
Dus ook voor mensen met een fysieke beperking of bijvoorbeeld
ouders met kinderwagens. Ook in Hengelo wordt gewerkt aan
verbetering van de haltes. Met de aanleg van het nieuwe busstation op het Stationsplein is hiermee al rekening gehouden.
Overige haltes
Naast het busstation telt Hengelo in totaal ongeveer 150 haltes.
In bijna heel Hengelo heeft iedereen binnen een straal van 350
meter een bushalte binnen bereik. Van circa 100 haltes is de
toegankelijkheid al verbeterd. Deze haltes zijn verhoogd zodat
passagiers makkelijker kunnen in- en uitstappen.

Beeldkwaliteitplan

Blindengeleidelijnen
Slechts enkele bushaltes waren voorzien van blindengeleidelijnen.
De gemeente Hengelo legt deze lijnen nu bij veel haltes alsnog
aan. Ook werkt de gemeente momenteel nog aan de verhoging van
27 haltes. De resterende haltes worden in toekomstige projecten
aangepast.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt via de Regio
Twente in belangrijke mate (80%) bij aan de kosten.

Ontwerp
B
 estemmingsplan Buitengebied, wijziging Huttenveldsweg
nabij 14
Het plangebied wordt gevormd door de percelen, gelegen aan
de Huttenveldsweg nabij 14, kadastraal bekend als sectie H, nr.
1110 en sectie H, nr. 1358. Het plangebied heeft in het vigerende
bestemmingsplan Buitengebied de bestemming ‘Natuur’ en ook is
de functieaanduiding ‘Recreatiewoning’ opgenomen. In dit ontwerp
bestemmingsplan komt deze functieaanduiding te vervallen.

l

Concept
Dalmeden voor het woongebied Bos Noord (midden)
Voor het woongebied Bos Noord (midden) van Dalmeden is een
concept beeldkwaliteitplan opgesteld. Uitgangspunt voor Dalmeden is dat een hoog ambitieniveau gehanteerd wordt. Het landschap is karakteristiek voor Dalmeden, de bebouwing is volgend.
Om de landschappelijke kaders te borgen en te combineren met
een zo groot mogelijke vrijheid voor het bouwen is een beeldkwaliteitplan noodzakelijk. In Dalmeden worden meerdere woongebieden onderscheiden. Elk woongebied past bij de landschappelijke
karakteristieken ter plaatse. Per woongebied worden één of soms
meerdere beeldkwaliteitsplannen opgesteld. In de beeldkwaliteitplannen worden de minimale eisen beschreven voor de bebouwing
die noodzakelijk zijn om het gewenste eindbeeld te realiseren.
l

Hengelo in het kort
Bussen weer naar het
Stationsplein
Hengelo heeft een mooi nieuw Stationsplein en busstation.
Het plein is gezelliger en praktischer. Met mooie, comfortabele
zitplekken, veel groen èn een toegankelijk busstation. De bussen
vertrekken nu vanaf het vernieuwde busstation aan de noordzijde.
De taxi’s blijven op het Industrieplein, aan de zuidzijde van het
station.
Wilt u meer weten over het nieuwe Stationsplein en/of het busstation? Breng dan een bezoek aan het infocentrum aan het
Stationsplein 69 (tot 1 augustus) of kijk op www.hengelo.nl/
stationsplein.

Collectes
Tot en met 25 augustus wordt er niet gecollecteerd.

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
 angelermaatweg (hinder), tussen Breemarsweg en Esrein, tot
en met 26 juli
l L
 angelermaatweg, tussen Ottoweg en Rudolfstraat, tot en met
27 juli
l S
 tationsplein, tot en met 27 juli
l H
 engelosestraat, vanaf Bosweg/Capitool tot Auke Vleerstraat
in Enschede, 14 tot en met 17 augustus
l I
 ndustriestraat, tussen Lansinkesweg en Willem de Clerqstraat,
30 juli tot en met 17 augustus
l J
 ules Haeckstraat, tot en met 31 augustus
l D
 eldenerstraat richting Delden, t.h.v. Pasteurstraat, 20 augustus tot en met 7 september
l K
 alanderstraat/Twijnstraat, tot en met 14 december
l K
 ruising Boekeloseweg/Boortorenweg, tot en met 18 december

Officiële bekendmakingen
Beleidsregel grootschalige detailhandel
Ontwerp
Het college van B en W heeft op 17 juli 2012 ingestemd met een
voorstel voor een beleidsregel. Het college wil het mogelijk maken
voor ondernemers in de detailhandel, die door brancheontwikke
lingen het huidige winkelmotief zijn ontgroeid, zich te vestigen op
perifere locaties. Een onderneming moet echter wel voldoen aan een
aantal eisen, zoals een minimaal vloeroppervlak, een volumineus
assortiment en een aantoonbaar verkeersaantrekkende werking.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp Beleidsregel grootschalige detailhandel van
25 juli tot en met 4 september 2012 op afspraak inzien bij de
afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121.
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of
mondeling zienswijzen indienen bij het college van B en W. Voor
het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen
met Coen Hartendorp.

Inzien en inspraak
U kunt het concept beeldkwaliteitplan en de bijbehorende stukken
van 25 juli tot en met 4 september 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 Debby Bouwhuis of Marije Brummelhuis.

Welstandscriteria en beeldkwaliteitplan
Vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 17 juli 2012 vastgesteld:
l Welstandscriteria deelgebied Emga Zuid en Langeler Erve
l Beeldkwaliteitsplan Winkelcentrum en Tankstation
Welstandscriteria deelgebied Emga Zuid en Langeler Erve
Voor het gebied Hart van Zuid zijn richtlijnen voor beeldkwaliteit
opgesteld. Deze richtlijnen voor beeldkwaliteit gaan gelden als
welstandscriteria voor de gebieden Emga Zuid en Langeler Erve. De
welstandscriteria regelen alleen de hoofdzaken, zoals vormgeving,
geleding en gevels maar houden zich niet bezig met de kleur van
de stenen, soort dakpannen et cetera. Bij de welstandcriteria
hoort een kaart waarop de gebieden Emga Zuid en Langeler Erve
zijn aangegeven.
Beeldkwaliteitplan Winkelcentrum en Tankstation
Voor een deel van Veldwijk Noord is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het betreft globaal een deel gelegen aan de Kuipersdijk,
ten westen van het FBK-stadion. Gelijktijdig met het beeldkwaliteitplan is het bestemmingsplan Veldwijk Noord Winkelcentrum
vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van detailhandel, dienstverlenende/maatschappelijke instellingen, horeca,
parkeervoorzieningen, een benzineverkooppunt en ongeveer 100
woningen/appartementen mogelijk. Het beeldkwaliteitplan dient
als richtlijn voor de welstandsadvisering.
Inzien
U kunt de welstandscriteria en het beeldkwaliteitplan op afspraak
inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121.

Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken
van 25 juli tot en met 4 september 2012 op afspraak inzien bij
de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg
121 en op www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BPW0007a-0201.
Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk of mondeling
zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. Voor het mondeling
indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Marije
Brummelhuis of Bertien Scholten.

Vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 17 juli 2012 het volgende bestemmingsplan vastgesteld:
l L
 angeler Erve – deelgebied Smederij
Het bestemmingsplan betreft een herziening van een deel van het
uitwerkingsplan Langeler Erve. Het bestemmingsplan wijzigt de
bestemming van een strookje grond (ongeveer 310 m2) van ‘Verkeer
en verblijf’ in ‘Wonen’ om de realisatie van bijgebouwen mogelijk te
maken bij uit te geven bouwkavels in deelgebied Smederij.
Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van
25 juli tot en met 4 september 2012 op afspraak inzien bij de
afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121
en op www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0063-0301. Tijdens de
inzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen
bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus
20019, 2500 EA Den Haag). Geen beroep kan worden ingesteld door
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat
zij niet tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingebracht.
Op het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan
Langeler Erve – deelgebied Smederij is de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Op de website van de Raad van State staat vermeld
welke gevolgen dit heeft voor het beroepschrift. Vermeld in het
beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in
werking op 5 september 2012. Gelijktijdig met het indienen van
een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling
vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt
dan niet eerder in werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan de
indiening van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Kijk voor meer informatie
op www.raadvanstate.nl of neem contact op met André Otten.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Bestemmingsplannen
Vooraankondiging
Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor:
l B
 estemmingsplan Buitengebied, wijziging Huttenveldsweg
nabij 14

Ontvangen
l

l
l

l

Het plangebied wordt gevormd door de percelen, gelegen aan de
Huttenveldsweg nabij 14, kadastraal bekend als sectie H, nr. 1110
en sectie H, nr. 1358.

l
l
l

Het is nog niet mogelijk stukken in te zien of zienswijzen in te
dienen. Er wordt ook geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Marije Brummelhuis of
Bertien Scholten.

l
l

l

B
 ornsedijk tegenover 35, 7559 PT, oprichten woonhuis
(16-07-2012)
D
 rienerstraat 27, 7551 HK,veranderen pui (17-07-2012)
Hazelaarweg 40, 7556 DP, uitbreiden eerste verdieping achterzijde (16-07-2012)
H
 öltersweg 14, 7556 BX, veranderen reclamebak op zuil
(13-07-2012)
I Jsselstraat 15, 7555 KT, plaatsen overkapping (09-07-2012)
Kopenhagenstraat 12, 7559 JT, plaatsen dakkapel (18-07-2012)
K
 uipersdijk 46, 7552 BJ, kappen 3 robinia’s, 1 berk, 3 levensbomen, 1 haagbeuk en 3 lindes (12-07-2012)
M
 agnoliastraat 28, 7552 AX, kappen 1 atlasceder (13-07-2012)
P
 ierre Monteuxstraat 38, 7558 EA, oprichten garage naast
huis (17-07-2012)
W
 ilbertstraat 6, 7556 WK, kappen 2 coniferen (06-07-2012)

www.hengelo.nl
dinsdag 24 juli 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.

Termijnverlenging
l

W
 olfkaterweg 72, 7554 PN, oprichten schuur. Verlenging
beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met strijdigheid
bestemmingsplan. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 07-09-2012.

Verleend
l
l

l

l
l

l

l

l
l

l

l

B
 erkellaan 2, 7555 KP, vervangen kozijnen (19-07-2012)
B
 innenhavenstraat 34A, 7553 GJ, vervangen geluidsdempers
(12-07-2012)
B
 uitenweg 6, 7553 BC, vervangen ramen en herstellen indeling
ramen (18-07-2012)
C astorweg 138, 7557 KN, plaatsen erker (19-07-2012)
D
 ennenbosweg 48, 7556 CH, vervangen betonnen schutting
door gemetselde tuinmuur, plaatsen bouwbord, kappen 7 berken
en restaureren graven (19-07-2012)
E duard Verkadestraat 40, 7558 TG, aantrekken balkon bij
slaapkamer (18-07-2012)
Landsteinerstraat 38, 7555 MN, vervangen raamkozijnen
(12-07-2012)
L indenweg 42, 7556 HK, plaatsen dakkapel (18-07-2012)
W
 egtersweg 14, 7556 BR, uitbreiden entree met boei
(18-07-2012)
W
 oltersweg 5, 7552 DA, kappen 1 spar-achtige en 1 kastanje
(18-07-2012)
Zwavertsweg 226, 7552 ML, oprichten kinderdagverblijf
(18-07-2012)

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.

Uitgebreide procedure
Ontwerpbesluiten
l

l

l

l

 oerhaavelaan 85, 7555 BK, brandveilig gebruik Het Hof
B
(18-07-2012)
D
 almedenweg 3, 7559 RA, oprichten landhuis en hebben
uitweg (18-07-2012)
P
 latinastraat 2, 7554 NA, uitbreiden bestaand tankstation
(18-07-2012)
Wezelstraat 77, 7559 AR, brandveilig gebruiken 7 leslokalen
(18-07-2012)

Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 25 juli tot en met 4 september 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.

Verleend
l

H
 asselerbaan nabij Bartelinkslaantje 30, 7558 PS, tijdelijk
gebruiken perceel als gronddepot (18-07-2012)

Inzien en beroep
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak
inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit
niet gewijzigd. Tegen dit besluit kunt u desgewenst, gedurende
zes weken na de datum van verzending van dit besluit, een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de sector Bestuursrecht van de
rechtbank Almelo. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Ontwerpbesluit intrekking vergunning
Het college van B en W is van plan de omgevingsvergunning in te
trekken die eerder is verleend voor de inrichting gelegen aan de:
l B
 oekeloseweg 159a, 7553 DM (Howden Cooling Frans BV)
vanwege bedrijfsbeëindiging
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 25 juli tot en met
4 september 2012 op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen
in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens deze inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit mondeling
of schriftelijk naar voren brengen bij het college van B en W. Voor
het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u een
afspraak maken bij de afdeling Vergunningen. Tegen het latere
besluit op het verzoek om intrekking van de vergunning kunt u
in beginsel alleen beroep instellen als u belanghebbende bent en
tijdig een zienswijze naar voren hebt gebracht. Kijk voor meer
informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Besluit intrekking vergunning
Het college van B en W heeft besloten de omgevingsvergunning in
te trekken voor de inrichting gelegen aan de:
l H
 uttenveldweg 14 R01, 7554 RC, oprichten zomerhuis
(18-07-2012)
Inzien en beroep
U kunt de desbetreffende stukken van 25 juli tot en met 4 september
2012 op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn kunt u, mits
u belanghebbende bent en tijdig een zienswijze naar voren hebt
gebracht, schriftelijk beroep instellen bij de sector Bestuursrecht van
de rechtbank Almelo (postbus 323, 7600 AH Almelo). Indien beroep
wordt ingesteld, kan ook de Voorzieningenrechter van de rechtbank
Almelo worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
l

M
 odespektakel, 9 september 2012, binnenstad

Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken tot het besluit is genomen op
afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor
aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder
schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college
van B en W. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt
u contact opnemen met Ilse Wielens. Nadat het college van
B en W over deze aanvraag een besluit heeft genomen, wordt deze
gepubliceerd. Daarna kunt u, wanneer u belanghebbende bent, een
bezwaarschrift indienen.

Verleend
l

l

Summer Square Festival, 1 september 2012, terrein Bataafse
Kamp, hoek Enschedesestraat/Wolter ten Catestraat
L ambertuskermis, 19 tot en met 23 september 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 bodembescherming
Ingekomen melding
Het college van B en W heeft op 11 juli 2012 meldingen op grond
van het Besluit uniforme saneringen ontvangen van Tauw. Deze
meldingen gaan over het voornemen om een bodemsanering uit
te voeren aan de:
l 
Boekeloseweg, kadastrale sectie K nr. 2257
l B
 oekelosweg/Boortorenweg, kadastrale sectie K nrs. 2258,
2374 en 2257
Het college van B en W heeft op 13 juli 2012 een melding op
grond van het Besluit Uniforme Saneringen ontvangen van de
gemeente Hengelo. Deze melding gaat over het voornemen om een
bodemsanering uit te voeren aan de:
l 
Spreeuwenstraat, kadastrale sectie O nr. 953
Als de meldingen voldoen aan de Wet bodembescherming, dan
mogen de melders vijf weken na de ontvangstdatum beginnen met
de sanering.

Instemming bodemsanering
Het college van B en W heeft ingestemd met een saneringsplan
voor de uitvoering van de bodemsanering aan de:
l J
 adestraat ongenummerd (bekend als het A5b-terrein),
kadastrale sectie E nr. 2653 (gedeeltelijk) (artikel 39 Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 25 juli
tot en met 4 september 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.
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 / Activiteitenbesluit
Ingekomen meldingen
Het college van B en W heeft meldingen ontvangen voor de inrichtingen gelegen aan de:

l

l

l

A
 ardoliestraat 5, North Sea Group BV, voor bodemsanering en
proefbronnering bij bedrijf voor opslaan en overslaan van minerale brandstoffen voor automobieltechniek en transporttechniek
D
 eurningerstraat 185, PM Techniek, oprichten bedrijf voor
research en productontwikkeling van hoogwaardige componenten
Z wavertsweg nabij 150, Enexis ‘s-Hertogenbosch, veranderen
gasreduceerstation

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 lozing afvalwater op riool
Het college van B en W heeft besloten vanwege de bodemsanering
bij de North Sea Group bij zogeheten maatwerkvoorschrift onder
voorwaarden toe te staan dat verontreinigd grondwater wordt
geloosd op de gemeentelijke riolering. De bodemsanering wordt
uitgevoerd aan de:
l 
Aardoliestraat 5
Inzien en bezwaar
Het maatwerkbesluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking. U kunt de stukken van 25 juli tot en met 4 september 2012
op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor
aan de Hazenweg 121. 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. Hebt u tijdig een bezwaarschrift
ingediend, dan kunt u, mits u een spoedeisend belang hebt, ook
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo vragen een
voorlopige voorziening (bijv. schorsing) te treffen. Kijk voor meer
informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Verkeerszaken
Voorgenomen verkeersbesluit
Het college van B en W heeft een voorgenomen verkeersbesluit
genomen voor het aanwijzen van een laad- en losgelegenheid aan
de Breemarsweg 188 bij Market Istanbul op maandag tot en met
vrijdag van 08.00 uur tot 19.00 uur.
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 25 juli tot en met 4 september 2012 op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het
stadskantoor aan de Hazenweg 121 en bij het Publieksplein. Tijdens
de inzagetermijn kunt u schriftelijk zienswijzen indienen bij het
college van B en W. Na verwerking van de zienswijzen wordt overwogen of het verkeersbesluit genomen kan worden of dat er aanpassingen verricht moeten worden aan het verkeersbesluit. Tegen het
uiteindelijke verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt.

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 van
08.30 tot 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 08.30 tot 16.30 uur
(vrije inloop en op afspraak)
l 
Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur (vrije inloop en op afspraak)
Daarnaast is Burgerzaken ook op dinsdag- en donderdagavond
geopend van 16.30 tot 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 van 08.30 tot 16.30 uur.

