Mededelingen van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Aanslag gemeentelijke belastingen
Inwoners van Hengelo hebben de aanslag voor de gemeentelijke belastingen ontvangen. Deze aanslag is verzonden door
het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Het GBT int
deze belastingen voor de gemeenten Hengelo, Borne, Enschede,
Haaksbergen en Losser.
Voorheen werd een aanslagbiljet verstuurd voor de WOZ, OZB,
rioolheffing en afvalstoffenheffing samen. Dit jaar ontvangt u
een afzonderlijk aanslagbiljet voor de voorlopige aanslag van
Diftar.
Waardering onroerende zaken (WOZ)
Op de WOZ-aanslag staat onder meer ook de WOZ-waarde 2012
van de woning vermeld. De WOZ-waarde van de meeste woningen
is dit jaar vrijwel altijd lager dan in 2011. Als er in 2011 een
verbouwing is geweest of er is nieuwbouw gepleegd, dan is de
waarde meestal hoger.
De gemeente is verplicht alle woningen en bedrijfspanden elk jaar
te waarderen. De WOZ-waarde geeft dus aan wat een woning of
pand waard is. Op www.hengelo.nl > Actueel staat een filmpje,
waarin wordt uitgelegd hoe de WOZ-waarde wordt bepaald.
Onroerende zaakbelastingen (OZB)
De OZB-tarieven worden jaarlijks aangepast aan de waardeontwikkeling. Stijgen de waarden, dan dalen de tarieven. Nu de waarden
dalen, moeten de tarieven overeenkomstig stijgen om dezelfde
opbrengst voor de gemeente te krijgen. Daarnaast zijn de OZBtarieven met 4,25% verhoogd. Dit is nodig om de begroting
sluitend te krijgen.
Voorlopige aanslag Diftar
U vindt meer informatie over de voorlopige aanslag Diftar op de
aparte pagina Diftar, verderop in dit weekblad.

Goederentreinen door Hengelo
Het Kabinet is van plan om op drukbereisde spoortrajecten in de
Randstad en naar Arnhem en Eindhoven meer personentreinen te
laten rijden. Hiervoor moet spoorcapaciteit worden vrijgemaakt
door goederentreinen te verschuiven naar andere routes. In
opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt
op dit moment onderzocht of goederentreinen kunnen worden
verplaatst naar de route Elst-Oldenzaal. De verwachting is dat
het goederenvervoer gaat groeien van circa 12 goederentreinen
per etmaal nu tot circa 80 treinen per etmaal in 2020. Er is in
Hengelo en de regio grote zorg over de mogelijke gevolgen voor
de leefbaarheid langs het spoor en voor ontwikkelingsmogelijkheden van het personenvervoer.
Op dit moment ligt de zogenoemde ontwerpnotitie Reikwijdte en
Detailniveau ter inzage. Hierin beschrijft het ministerie wat de
plannen zijn en via welke route het vervoer moet gaan plaatsvinden (via een nieuwe spoorboog bij Deventer of via het spoor
door Goor-Delden). Ook wordt beschreven welke (milieu)aspecten
moeten worden onderzocht en hoe dit onderzoek moet gebeuren.
Op 2 februari was er een inloopbijeenkomst in het stadhuis waar
een toelichting werd gegeven en waar vragen konden worden
gesteld aan het ministerie en ProRail.

Wat vindt u?

Doe mee met het HengeloPanel!

?

Wat is het HengeloPanel?
Het HengeloPanel moet een grote groep inwoners worden, die
een aantal keren per jaar via internet een vragenlijst van de
gemeente invult. Zo weet de gemeente wat inwoners vinden van
het gemeentelijk beleid en welke ontwikkelingen er plaatsvinden
in Hengelo. De resultaten gebruikt de gemeente bij het maken van
beleid en het nemen van besluiten. Alle Hengeloërs vanaf 15 jaar
kunnen lid worden van het HengeloPanel.

Doe me
e
met het
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Hoe werkt het HengeloPanel?
Als lid van het HengeloPanel ontvangt u maximaal zes keer per
jaar een e-mail met daarin het verzoek om een vragenlijst in te
vullen. Alle mogelijke onderwerpen die met Hengelo te maken
hebben, kunnen aan bod komen. Het gaat altijd over onderwerpen
die actueel zijn, of gaan worden in Hengelo. Met de ingevulde
vragenlijsten maken medewerkers van de gemeente een rapportage voor het college van B en W. De leden van het HengeloPanel
ontvangen deze rapportage vervolgens per e-mail.

Waarom lid worden van het HengeloPanel?
Het HengeloPanel is voor de gemeente
een belangrijk
middel
om
Standaard
maat
via Qurify
(zit nu in brief)
inwoners te raadplegen over het te voeren beleid en de te nemen
besluiten. Daarnaast is het leuk en leerzaam. De gemeente hoopt
dat zoveel mogelijk inwoners lid
worden van het HengeloPanel. Hoe
meer Hengeloërs hun mening geven,
hoe beter zij weet wat de inwoners
willen. Dat komt de kwaliteit van
het gemeentelijk beleid ten goede.

hengelo.nl/hengelopanel

Wijzigingsplan

Nieuwsgierig geworden?
Kijk op www.hengelo.nl/hengelopanel, of scan de QR-code met uw
smartphone.

Anterieure overeenkomst
Het college van B en W is op 21 februari 2012 een anterieure
overeenkomst aangegaan voor het wijzigingsplan:
l Jan Kroezenstraat 14

Officiële bekendmakingen
Via Kaywa:

Bestemmingsplannen

Maat S

Vastgesteld

Deze overeenkomst heeft betrekking op de percelen, kadastraal
bekend als gemeente Hengelo, sectie M, nummers 3954 en 3955
(beide gedeeltelijk).
Inzien
U kunt de overeenkomst of een zakelijke beschrijving daarvan van
29 februari tot en met 10 april 2012 inzien bij het Publieksplein.

De gemeenteraad heeft op 21 februari 2012 het volgende bestemmingsplan vastgesteld:
l Lange Wemen
Voor de herontwikkeling van het gebied Lange Wemen heeft
Hengelo zich een aantal doelen gesteld. Zo biedt de herontwikkeling onder andere de mogelijkheid om de woonfunctie in de
binnenstad te versterken en het winkelcentrum Thiemsbrug te
moderniseren. Daarnaast wordt ruimte geboden voor de vestiging
van een nieuw stadskantoor en de realisatie van een horecaplein.
Het gebied Lange Wemen is globaal gelegen tussen de Oldenzaalsestraat, Deldenerstraat, Langestraat en Wemenstraat.
Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van
29 februari tot en met 10 april 2012
op M
afspraak inzien bij de
Maat
afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121
en op http://www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0049-0301.
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 geen zienswijzen bij de gemeenteraad
hebben ingebracht.
Op het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan Lange
Wemen 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.

Inzien en zienswijzen
De ontwerpnotitie en andere informatie is te vinden op www.
rijksoverheid.nl/phs of www.prorail.nl/phs. U kunt het rapport
ook inzien bij het Publieksplein.
Tot en met 15 maart kan iedereen een reactie (een zogenoemde
zienswijze) geven op de ontwerpnotitie. Uw reactie kunt u
sturen naar: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer, t.a.v. mevrouw C. van Schaik, kamer
D03.13, postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

Wat vindt u?

Tussen december 2003 en december 2011 vormden honderden
Hengeloërs vanaf 18 jaar het Internetpanel Hengelo. Per
1 maart verandert deze naam in het HengeloPanel. De naam
is niet het enige dat verandert. Vanaf vandaag ontvangt bijna
ieder huishouden in Hengelo een uitnodigingsbrief om mee te
doen aan het HengeloPanel.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in
werking op 11 april 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 Geri Dijkhuis, telefoon (074) 245 9883.

Detailhandelsvisie
Vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 21 februari 2012 de volgende structuurvisie vastgesteld.
l 
Detailhandelsvisie Hengelo 2006-2016, geactualiseerde
beleidsvisie 2012
De detailhandelsvisie heeft als doel het scheppen van een geactualiseerd beleidskader over winkelen en het winkelaanbod in
Hengelo. Deze actualisatie betreft een aanscherping van de detailhandelsvisie uit 2006.
Inzien
U kunt de detailhandelsvisie op afspraak inzien bij de afdeling
Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op
http://www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.SV0001-0301.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Aangevraagd
l

l

l

l

l

l

l

B
 erfloweg 270, 7553 JX, vervangen garage/schuur (ontvangen
op 18-02-2012)
B
 urgemeester Jansenplein 20, 7551 ED, slopen bestaande
vloer begane grond en doorbraken (ontvangen op 20-02-2012)
B
 urgemeester Jansenplein 20, aanpassen begane grond vloer
(verlaging kelderdek) (ontvangen op 17-02-2012)
D
 e Wetstraat naast 27, 7551 GA , kappen 4 kastanjes
(ontvangen op 20-02-2012)
D
 eurningerstraat nabij 12, 7557 HJ, oprichten warmteoverdrachtstation en slopen garage/berging (ontvangen op
15-02-2012)
E nschedesestraat tegenover 70 t/m 86, 7551 EP, kappen
2 kastanjes (ontvangen op 20-02-2012)
H
 uttenveldweg nabij 14, 7554 RC, oprichten zomerhuis
(ontvangen op 17-02-2012)
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J .W.F. Werumeus Buningstr 20, 7552 JB, kappen 1 den
(ontvangen op 17-02-2012)
K
 ettingbrugweg nabij 29, 7552 CW, aanleggen 2 duikers
(ontvangen op 20-02-2012)
K
 ettingbrugweg nabij 29, 7552 CW, aanleggen Kristalbad
(ontvangen op 21-02-2012)
Langestraat 40, 7551 DZ, verwijderen asbest uit winkelpand
(ontvangen op 15-02-2012)
M
 ariastraat 26, 7555 HE, verwijderen asbest uit keuken
(ontvangen 15-02-2012)
M
 arskant 5, 7551 BS, wijzigen pui-indeling (ontvangen op
21-02-2012)
M
 eeuwenweg 12, 7557 BG, hebben uitweg (ontvangen op
21-02-2012)
M
 ultatuliplantsoen 27, 7552 JL, plaatsen dakkapel
(ontvangen op 16-02-2012)
N
 amenstraat 16, 7559 NX, hebben uitweg (ontvangen op
15-02-2012)
O
 elerweg 17, 7555 GJ, veranderen/vergroten woonhuis
(ontvangen op 18-02-2012)
O
 ldenzaalsestraat nabij 557, 7558 PW, hebben uitweg
(ontvangen op 15-02-2012)
Peter van Anrooystraat 9, 7558 DA, verbreden uitweg
(ontvangen op 18-02-2012)
S preeuwenstraat tegenover 1, 3, 23, 25 en 35, 7557 AJ,
kappen 5 sierappels (ontvangen op 16-02-2012)
S teenrietweg 10, 7552 BB, veranderen/vergroten woonhuis
(ontvangen op 17-02-2012)
Wegtersweg 38a, 7556 BR, verbreden uitweg (met recht van
overpad) (ontvangen op 14-02-2012)
W
 olfkaterweg 64, 7554 PN, vervangen bestaande werkplaats/
berging (ontvangen op 17-02-2012)
Zwavertsweg 226, 7552 ML, slopen 3 schuren/stallingen
(ontvangen op 15-02-2012)

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.

Bouwplannen
Verleende vergunningen
Reguliere bouwvergunning
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 dit besluit kunt u tot en met 5 april 2012
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
l

l

l

l

Z uidelijke Havenweg 20, 7554 RR, plaatsen 2 graansilo’s.
Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met
de Bouwbesluittoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 14-04-2012.

Verleend
l

l

l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

D
 eldenerdijk 63A, 7554 RD, hebben uitweg (verleend op
21-02-2012)
Gieterij 200, 7553 VZ, oprichten opslagruimte voor gasflessen
(verleend op 21-02-2012)
J ohan Buziaustraat 140 en 140I, 7558 LD, vestigen praktijk
voor welzijn en gezondheid (handelen in strijd met bestemmingsplan) (verleend op 21-02-2012)
K
 ers 12 (kavel 42), 7559 RT, oprichten woonhuis en hebben
uitweg (verleend op 21-02-2011)
K
 ruisbes 5, 7559 RK, hebben uitweg (verleend op 21-02-2011)
Langestraat 40, 7551 DZ, verwijderen asbest uit winkelpand
(verleend op 21-02-2012)
M
 auritsplein 17, 7553 NS, vergroten aanwezige luifel
(verleend op 22-01-2012)
O
 tterstraat 21, 7559 AK, uitbreiden bovenverdieping (verleend
op 21-02-2012)
Sloetsweg 124, 7557 HR, kappen 1 blauwspar (verleend op
22-02-2012)
Stationsplein 1, 7551 CN, milieuneutrale verandering spoorwegemplacement (verleend op 16-02-2012)
W
 olfkaterweg 60, 7554 PN, kappen 2 berken (verleend op
21-02-2012)
Zuidelijke Havenweg 20, 7554 RR, oprichten overkapping
(verleend op 21-02-2012)

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
Verleend
l

G
 eerdinksweg 141, 7555 DL, revisievergunning ziekenhuis
(verleend op 16-02-2012)

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.

Oranjekermis, 28 april tot en met 5 mei 2012, gedeelte
Langestraat, Burgemeester Jansenstraat, Burgemeester Jansenplein en Kloosterhof, met omliggende straten en trottoirs
K
 oninginnenacht en Koninginnedag live muziek, 29 en
30 april 2012, diverse locaties binnenstad
K
 oninginnedag activiteiten, 30 april 2012, binnenstad en
Beckum
B
 evrijdingsfestival, 5 mei 2012, diverse locaties 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, telefoon (074) 245 9242.
Nadat het college van B en W over deze aanvragen een besluit
heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u,
wanneer u belanghebbende bent, een bezwaarschrift indienen.

Verleend

Termijnverlenging
l

B
 oortorenweg nabij 27, oprichten (pyrolyse)installatie

l

B
 oekenmarkt, 6 mei 2012, C.T. Storkplein met deel van de
zijstraten

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 dit besluit kunt u desgewenst,
gedurende zes weken na de datum van verzending van dit besluit,
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, telefoon (074) 245 9242. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Inzien
U kunt de desbetreffende stukken op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. U
kunt tegen de melding geen bezwaar- of beroepschrift indienen.

Hengelo in het kort
Tentoonstelling Lang zult u wonen!

In de stadhuishal is momenteel de tentoonstelling Lang zult u
wonen! te bezichtigen. Hier vindt u informatie en tips om langer
in uw huidige woning te kunnen wonen. Stel dat u binnenkort uw
woning gaat verbouwen, dan kunt u nu al met een aantal zaken
rekening houden voor de toekomst. Bijvoorbeeld door bepaalde
aanpassingen in keuken en badkamer te doen. Maar ook kleinere aanpassingen zoals drempels, (brede) deuren, een slipvaste
ondergrond of maatregelen voor uw veiligheid (rookmelders,
sloten, bewegingsmelders). Er is ook een filmpje te zien.
De tentoonstelling is er nog tot 1 maart.

Collectes
Tot en met 3 maart wordt er niet gecollecteerd. Van 5 tot en met
10 maart collecteert de stichting Jantje Beton.

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

B
 oekeloseweg, hinder voor fietsers i.v.m. snoeien bomen, tot
en met 28 februari
Zuidelijke Havenweg, tot en met 2 maart
Enschedesestraat, voorsorteervak rechtsaf richting Boekweitweg, op 6 en 13 maart
S taringstraat, tussen Jacques Perkstraat en W. van Harenstraat, tot en met 16 maart
M
 ercuriusstraat/Venusstraat, tot en met 16 maart
K
 ruising Mozartlaan - Josef Haydnlaan, 5 maart tot en met
20 april
Stationsplein, tot en met 27 juli

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		
Gemeentebelastingen
Parkeren			
Zorgloket		
Sociale Zaken		
Vergunningen		

Wet milieubeheer
Ingekomen meldingen
Besluit ex. artikel 8.41, 4e lid Wm
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
(Stb 2007, nr 415)
Het college van B en W heeft een melding ontvangen voor de
inrichting gelegen aan de:
l 
Robijnstraat 36, Transportbedrijf Hofsté BV, in verband met
oprichten transportbedrijf
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).

(074) 245 9314
(074) 245 9884
(074) 245 9459
(074) 245 9131
(074) 245 9767
(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.
Meldingenlijn 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. U kunt ook bellen met (074)
245 9459. Voor spoedeisende gevallen, zoals een verstopte
hoofdriolering en verzakte straten, is dit meldingennummer ook
buiten kantooruren bereikbaar.

28 februari 2012

Voorlopige aanslag Diftar 2012
Takkenronde
Dit voorjaar houdt de gemeente Hengelo in de week van maandag
16 april tot en met vrijdag 20 april voor het eerst een jaarlijkse
takkenronde. Hoe u zich hiervoor kunt aanmelden en onder welke
voorwaarden de takken worden ingezameld, leest u in een latere
editie of op www.diftarhengelo.nl.

Meer luierinzamelpunten
Het afval scheiden in de gemeente Hengelo gaat goed! Door
de invoering van Diftar zijn mensen zich meer bewust van hun
afvalscheidingsgedrag. Dit blijkt wel uit de enorme toename in
luierafval: op verschillende inzamelpunten zijn al grotere of meer
containers geplaatst! De verdere uitbreiding van het aantal inzamelpunten verloopt helaas nog niet zo snel.
Waar kunt u luier- en incontinentiemateriaal inleveren?
Voor iedereen toegankelijk
l

l

l

U hebt de voorlopige aanslag van het Gemeentelijk Belastingkantoor
Twente (GBT) in de bus gekregen. Deze is ongeveer even hoog als in
2011. U kunt hierop nog niet zien hoeveel u hebt bespaard. Wilt u
al weten wat uw bespaarmogelijkheden voor Diftar zijn? Bekijk dan
uw aanbiedgedrag op www.diftarhengelo.nl en kijk hoe vaak u nu de
container aanbiedt.
Inwoners met een ondergrondse container betalen per ‘klik’. Maakt u
gebruik van een ondergrondse container? Kijk dan aan de hand van de
code op uw milieupas op www.diftarhengelo.nl hoe vaak u de ondergrondse container gebruikt. Op deze manier kunt u uw aanbiedgedrag
makkelijk checken en eventueel voorkomen dat u volgend jaar meer
kosten voor uw afval kwijt bent.
De definitieve aanslag over 2012 ontvangt u begin 2013. Hierop kunt u
dan zien hoeveel geld u terugkrijgt of moet bijbetalen. Het GBT baseert
deze definitieve aanslag op het aantal keren dat u daadwerkelijk uw
container hebt gebruikt.

!BRI

Heeft u nog vragen over de belastingaanslag? Neem dan contact op met
(074) 245 9884.

www.diftarhengelo.nl
Landelijke
compostdag

Milieupark, Wegtersweg 9
 ijkcentra:
W
- Buurt- en speeltuinvereniging De Jeugd, Anthoniusstraat 52
- Speeltuin en buurtcentrum ‘t Lansink, Twijnstraat 6-8
- Wijkcentrum ‘t Vogelkwartier, Leeuwerikstraat 36
- Nieuw: Twekkelerwegkwartier, Heraklesstraat 2
K inderdagverblijven (alleen bereikbaar tijdens openingstijden
op werkdagen)
- Cocon, Aletta Jacobslaan 45
- Esrein, Loweg 43
- Groot Driene, P.C. Hooftlaan 200
- Mickey, Oelerweg 32b
- De Pinguin, Berlijnstraat 2
- Pino, Havezatenlaan 20

Let op: hou er rekening mee dat de inzamelpunten bij een aantal
andere kinderdagverblijven alleen bedoeld zijn voor klanten. Bij
kinderopvangcentra of wijkcentra die niet op de lijst staan, kunt
u niet terecht.
Op internet en in het vorige gemeentenieuws is onjuist vermeld dat
De Kleine Beer voor iedereen toegankelijk is. Zij zijn echter alleen
een inzamelpunt voor hun klanten. Daarnaast zijn bij verschillende
seniorencomplexen ook containers geplaatst. Deze containers zijn
alleen bestemd voor de bewoners van deze complexen.
GEZOCHT: meer inzamelpunten!
De gemeente Hengelo zoekt meer inzamelpunten. Denkt u dat
er in uw omgeving behoefte is aan een inzamelpunt? Mail
dan naar afval@hengelo.nl.

Groen scheiden? Daar krijgt u iets voor terug: compost!
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Toffe peer
gaat
de
bak
in.
Oude taart
gaat de bak in.

Wat houdt dit voor u in?
l U kunt van maandag 19 maart tot en met vrijdag 30 maart gratis
losse compost ophalen bij het Milieupark aan de Wegtersweg.
l Op zaterdag 24 maart kunt u gratis gevulde zakken met compost
afhalen bij het Milieupark.

www.diftarhengelo.nl

Let op: vergeet niet uw milieupas mee te nemen!

Let op vervuiling bij
plastic inzameling

Alleen plastic verpakkingsmateriaal wordt opgehaald!
De gemeente Hengelo zorgt ervoor dat uw plastic afval iedere twee
weken wordt opgehaald. Het gaat hierbij om KVM, dit staat voor
Kunststof Verpakkings Materiaal. Hieronder vallen bijvoorbeeld
plastic tassen en broodzakken, verpakkingen van vleeswaren en
kaas, folies van reclamefolders, tubes van tandpasta, flessen van
olie en azijn.
Twente Milieu constateert echter dat er veel vervuiling tussen zit.
Hard plastic zoals emmers, plastic speelgoed en dergelijke hoort
hier niet in thuis. Ook ander afval zoals restafval of GFT niet.
Zakken met ander afval dan plastic verpakkingsmateriaal neemt
Twente Milieu niet mee.
Twijfel of iets er wel of niet in mag? Kijk dan op www.diftarhengelo.nl
of www.twentemilieu.nl.

Tips om uw afval te scheiden:
 ooi het glas in de glasbak
G
Gooi overbodige kleding en textiel in de textielbak
l Lever gebruikte luiers in bij de inzamelpunten of het Milieupark
l Hou uw papier en plastic gescheiden!
l
l

De gemeente Hengelo biedt verschillende voorzieningen om uw
afval te scheiden. Eén daarvan is de huis-aan-huis inzameling
van oud papier en plastic. Daarnaast kunt u uw gescheiden afval
gratis aanbieden bij een milieu-eiland. Deze vindt u bij een aantal
winkelcentra in de stad.

Op zaterdag 24 maart is het landelijke compostdag. Ook de gemeente
Hengelo sluit hier samen met Twente Milieu en Twence bij aan.

Geef afval een toekomst!
www.diftarhengelo.nl
diftarhengelo@twentemilieu.nl
Telefoon Twente Milieu 0900 – 8520111 (5 cent per minuut)

