Mededelingen van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Nieuwe openingstijden
Publieksplein
Inwoners willen ook graag buiten kantooruren bij de gemeente
terecht kunnen. Om nog beter aan deze vraag tegemoet te
komen, zijn de openingstijden van de publieksbalies op het stadhuis gewijzigd. De balies voor Burgerzaken, Parkeren en Gemeentelijke Belastingen zijn niet alleen op donderdagavond maar ook
op dinsdagavond open van 16.30 tot 20.00 uur. Tijdens deze
avondopenstellingen kunt u alleen op afspraak terecht.
Afspraak maken
Overdag zijn de publieksbalies open van maandag tot en met
donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 08.30
tot 12.00 uur. Wilt u voorkomen dat u misschien lang moet
wachten? Dan kunt u een afspraak maken via www.hengelo.nl >
Gemeentebalie > Afspraak maken. Maar u kunt ook zonder
afspraak terecht.

Welkomstpunten in het Weusthag
Stem nu op uw favoriete ontwerp!

Het is zover! Vanaf vandaag kunt u via www.facebook.com/
hetweusthag stemmen op uw favoriete ontwerp voor de Welkomstpunten van het Weusthagpark. Kijk gauw welk Welkomstpunt u
gerealiseerd wilt zien in het park en breng uw stem uit!
Wat zijn Welkomstpunten?
Welkomstpunten zijn objecten die de toegang naar het Weusthag
markeren. Het winnende ontwerp wordt geplaatst op elf verschillende invalswegen of -paden naar het park. In de afgelopen twee
maanden zijn veel ideeën binnengekomen bij de gemeente.

In juli werd in het grasveld aan de Kokerjuffer een prachtige
jeu de boulesbaan geopend. Bewoners wilden uitbreiding van
de baan aan de Kokerjuffer en dat is gelukt!
De baan is door de bewoners via een buurtbon van de gemeente
Hengelo aangevraagd en toegekend door de wijkraad Slangenbeek.
Naast het geld van de gemeente, was er ook een bijdrage van de
werkgroep Leefbaarheid van Welbions.

De gemeente Hengelo biedt 30 vrouwen een opleiding aan. Met
deze opleiding zet u een stap om aan het werk te komen. U kunt
kiezen voor het werken in de zorg, de techniek of in de economie
en handel. De opleiding start in september 2012. Het gaat om de
opleiding Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent (AKA).

De opleiding
De lessen worden gegeven in het gebouw van Fitis/SWB aan de
Wegtersweg 14. De theorie is 4 uur per week. Daarnaast loopt u
16 uur per week stage. Als het nodig is voor de opleiding kunt u
extra lessen Nederlands krijgen.
Na afronding van de AKA-opleiding ontvangt u een diploma op
MBO-niveau 1 en bent u toelaatbaar voor een niveau 2-opleiding.
Ook kunt u met de ervaring van de opleiding aan het werk.
Belangstelling?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harriët Plas,
telefoon (074) 249 2356 of 06 - 11004668, of per e-mail h.plas@
fitis.nl. Zij is van 6 tot 27 augustus afwezig. Na 27 augustus
neemt zij contact met u op.

Zomeractiviteiten
Jeugdplein Hengelo
Op www.jeugdpleinhengelo.nl vindt u het aanbod van alle
zomeractiviteiten voor alle kinderen in Hengelo. Neem eens
een kijkje!

Buurtbon
Een buurtbon is een waardebon waarmee bewoners hun omgeving
mooier, veiliger en gezelliger kunnen maken. Hebt u ook een
goed idee? Vraag dan een buurtbon aan voor 1 oktober 2012.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl > Wonen in Hengelo
> Wijken > Buurtbonnen.

Aqua Musica Twente
Bent u al eens wezen kijken bij de licht- en
muziekshow van Aqua Musica? Elke vrijdagavond
spuiten de fonteinen in de vijver bij het FBKstadion. U kunt hier nog van genieten tot en
met 14 september.
Kijk voor de exacte tijden op
www.aquamusica.nl.

Officiële bekendmakingen
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Besluiten
Het algemeen bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor
Twente heeft de volgende besluiten genomen:
l Voorstel goedkeuring jaarrekening
l Besluit toetreding Almelo
l Adviezen gemeenten inzake toetreding Almelo
l Gemeenschappelijke regeling GBT
l Klachtenregeling GBT
l Begroting 2013 en meerjarenperspectief 2014-2016
Inzien
U kunt de besluiten van 1 augustus tot 1 oktober 2012 inzien bij
het Publieksplein in het stadhuis. Voor meer informatie kunt u
contact met het GBT via e-mail info@gbtwente.nl.

Bestemmingsplannen

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 
Industriestraat, tussen Lansinkesweg en Willem de Clerqstraat, tot en met 17 augustus
l 
Hengelosestraat in Enschede, vanaf Bosweg/Capitool tot
Auke Vleerstraat, 14 tot en met 17 augustus
l 
Jules Haeckstraat, tot en met 31 augustus
l 
Deldenerstraat richting Delden, t.h.v. Pasteurstraat,
20 augustus tot en met 7 september
l 
Kalander-/Twijnstraat, tot en met 14 december
l 
Kruising Boekelose-/Boortorenweg, tot en met 18 december

het
weusthag

Opening jeu de boulesbaan in Slangenbeek

Opleiding zoekt vrouwen

Voor wie is de opleiding bedoeld?
Deze opleiding is bedoeld voor Hengelose vrouwen die op zoek
zijn naar werk, met een lage opleiding op ongeveer VMBO-niveau.
Maar ook voor vrouwen die lang niet hebben gewerkt en voor hun
kinderen hebben gezorgd. Of vrouwen die vanuit het buitenland
naar Nederland zijn gekomen en nog niet werken. Vrouwen met
een kleine baan van minder dan 12 uur per week komen ook in
aanmerking voor deze opleiding.
Hebt u een partner en krijgt uw partner een werkloosheid- of
arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan kunt u meedoen. Ook als
uw partner werkt, kunt u zich aanmelden.
Krijgt u zelf een uitkering, dan kunt u niet meedoen. Wat voor
uitkering u ontvangt, doet er niet toe.

Jury
park van verbinding
Een jury heeft uit alle
binnengekomen ideeën
vier ontwerpen geselecteerd. Bij de selectie is gelet op creativiteit, realiseerbaarheid
en onderhoud. Vanaf vandaag staan de geselecteerde ontwerpen
op www.facebook.com/hetweusthag. U kunt daar tot en met
26 september uw stem op uw favoriete ontwerp uitbrengen. Het
ontwerp met de meeste stemmen komt in het Weusthag te staan.
Kort daarna wordt het winnende ontwerp bekendgemaakt.

Gewijzigd vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 17 juli 2012 het volgende bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld:
l Veldwijk Noord Winkelcentrum
Het bestemmingsplan betreft een deel van het gebied Berflo
Es. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van detailhandel,
dienstverlenende/maatschappelijke instellingen, horeca, parkeervoorzieningen, een benzineverkooppunt en ongeveer 100 woningen/appartementen mogelijk. De genoemde ontwikkelingen passen
niet binnen het bestaande bestemmingsplan. Het plangebied ligt
globaal aan de Kuipersdijk ten westen van het FBK-stadion.

weg 121 en op www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0051-0301.
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. Daarnaast kan eenieder beroep instellen
tegen de planonderdelen die gewijzigd zijn vastgesteld.
Op het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan
Veldwijk Noord Winkelcentrum 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 12 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.

Onherroepelijk
Het volgende wijzigingsplan is op 27 juni 2012 onherroepelijk
geworden.
l 
Bestemmingsplan Naoorlogse Wijken, wijzigingsplan
Jan Kroezestraat 14
Het wijzigingsplan heeft van 16 mei tot en met 26 juni 2012 ter
inzage gelegen. Er is geen beroep ingediend bij de Raad van State.
Inzien
U kunt het wijzigingsplan op afspraak inzien bij de afdeling
Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op
www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BPWsvTRBK0005a-0401.

Wijzigingen
Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is een aantal
ambtshalve wijzigingen in het vastgestelde plan opgenomen. Een
overzicht hiervan vindt u in de staat van wijzigingen.

Omgevingsvergunningen

Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van
1 augustus tot en met 11 september 2012 op afspraak inzien
bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazen-

Ontvangen

Reguliere procedure

l

A
 ugust Vördingstraat 221, 7558 AE, veranderen/vergroten
woonhuis (19-07-2012)

www.hengelo.nl
dinsdag 31 juli 2012

Deldenerstraat nabij 5, 7551 AA, hebben uitweg (18-07-2012)
E duard Verkadestraat 93, 7558 TK, veranderen/vergroten
woonhuis voorzijde (19-07-2012)
G
 errit Peuscherstraat 253, 7558 BG, veranderen/vergroten
woonhuis (18-07-2012)
K
 laas Berninkstraat nabij 65, 7556 PL, oprichten 25 woonhuizen (19-07-2012)
Pasteurstraat 18, 7555 NG, oprichten woonunit (19-07-2012)
Sluitersdijk 42, realiseren Bed & Breakfast (13-07-2012)
T wekkelerweg 350, 7554 SE, verplaatsen biologische
luchtwasser (20-07-2012)
W
 egtersweg 65, 7556 BP, veranderen/vergroten bedrijfspand
(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.

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.

Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaatsen toe te wijzen:
l E
 nschedesestraat, een te creëren parkeerplaats in de parkeerstrook gelegen langs de rijbaan, ter hoogte van ingang I van
zorgcentrum Carint-Humanitas
l S
 parweg, de tweede, linker parkeerplaats gelegen naast
woning nummer 1
l ’t Swafert, ingang Plein 3, bereikbaar via de H.C. Pootstraat,
de tweede, rechter parkeerplaats in de rij van 4 parkeerplaatsen, ter hoogte van woning ’t Swafert 56
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C .T. Storkstraat 18, 7553 AR, doorbraak keuken en bar in
hotel/restaurant en handelen met gevolgen voor beschermde
monumenten (23-07-2012)
D
 eldenerstraat 200, 7555 AJ, plaatsen bewegwijzeringszuil en
handelen in strijd met regels bestemmingsplan (25-07-2012)
E duard Flipsestraat 35, 7558 DT, uitbreiden bestaande dakkapel (25-07-2012)
H
 azenweg 25, 7556 BM, plaatsen nieuwe antenne in
bestaande zendmast en plaatsen zenderkast (container) onder
de zendmast (26-07-2012)
Onyxstraat 12, 7554 TP, wijzigen gevel (25-07-2012)
Oude Molenweg 17, 7551 HB, plaatsen dakkapel (25-07-2012)
P
 latinastraat nabij 100, 7554 NB, oprichten bedrijfswagencentrum, plaatsen erf- of perceelafscheiding, hebben uitweg en
plaatsen reclame (25-07-2012)
S loetsweg 246, 7556 HW, oprichten bewaarplaats vuurwerk
(25-07-2012)
Toermalijnstraat 2, 7554 TX, oprichten opslaghal 25-07-2012)
Twekkelerweg 350, 7554 SE, verplaatsen biologische
luchtwasser (25-07-2012)

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaatsen in te trekken:
l H
 ennepstraat, de derde, rechter parkeerplaats, links van de
hoofdingang op het parkeerterrein, horend bij wooncentrum
‘De Korenbuurt’
l L
 argohof, de parkeerplaats gelegen aan de zijkant van de
woning nummer 4
l M
 ozartlaan, de eerste, linker parkeerplaats in de rij van
5 parkeerplaatsen, ter hoogte van woning nummer 96
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende tekeningen inzien bij het Publieksplein.
Tegen deze besluiten kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van B en W. Voor de juiste verzenddatum
kunt u contact opnemen met de afdeling Stadstoezicht. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

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.
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.

