Mededelingen van de gemeente Hengelo

Hengelo kleurt oranje

Hengelo in het kort
Subsidie woningisolatie

In veel straten hangen weer oranje vlaggen en andere versieringen vanwege het naderende Europees Kampioenschap
voetbal. Leuk om te zien dat de stad oranje kleurt! Kijk op
www.bureauhengelo.nl hoe u op woensdag 6 juni een gratis
oranjepakket kunt ophalen.
Let er wel op dat de vlaggen niet de doorgang belemmeren
van bijvoorbeeld de wagens van Twente Milieu of de Brandweer. Daarom de volgende tips:
l 
Hang vlaggen bij voorkeur langs de weg en niet over de
weg
l Hang vlaggen over de weg hoger dan 4.5 meter
l 
De ruimte tussen vlaggen over de weg moet breder zijn
dan 3.5 meter

Huiseigenaren in Hengelo kunnen vanaf 12 juni weer subsidie
aanvragen voor het isoleren van hun woning. Het gaat om een
beperkt budget uit de subsidieregeling Dikke Jas. Daarom worden
waarschijnlijk alleen de eerste 30 volledige aanvragen gehonoreerd.
De subsidie voor een woning bedraagt maximaal 2300 euro.
Alleen spouwmuurisolatie, eventueel gecombineerd met dubbel
glas wordt gesubsidieerd. Bij de aanvraag moet een maatwerkadvies voor de woning en een offerte worden bijgevoegd.
Aanvragen subsidie en maatwerkadvies
Vanaf 12 juni vindt u op www.energiebesparenHengelo.nl de
aanvraagformulieren voor de subsidie en voor het maatwerkadvies. Verder vindt u er meer informatie over de subsidieregeling
en de verschillende soorten isolatiemateriaal.

Zo worden de versieringen niet beschadigd bij het legen van
de containers. En zo kan ook de Brandweer bij uw woning
komen als dat nodig is.

mede mogelijk
gemaakt door

Prijswinnaar woordzoeker WET
Uit alle goede oplossingen van de woordzoeker uit de Water
Energie Twente-krant van de gemeente Hengelo, is de 10-jarige
Anne Vossebeld de winnaar geworden. Zij wint daarmee een
gezinsbezoek aan Nature Park AvaTarZ. Gefeliciteerd!

Commissievergaderingen

Commissie Fysiek
De commissie Fysiek vergadert op dinsdag 12 juni vanaf 19.30
uur in de burgerzaal van het stadhuis. Op de agenda staan:
l 1
 e Beleidsrapportage 2012
l O
 ntwikkeling De Veldkamp
l V
 aststellen welstandscriteria Lange Wemen
l K
 redietaanvraag F35 Hengelo–Borne
l B
 estedingsvoorstel ISV, deelname kennisinstituten
l V
 oortgangsrapportage Diftar, 1e kwartaal 2012
l G
 eurverordening noordrand Hasseler Es
l R
 ioolvervanging Stroweg en omgeving
Commissie Sociaal
De commissie Sociaal vergadert op woensdag 13 juni vanaf 17.00
uur in de burgerzaal van het stadhuis. Op de agenda staan:
l J
 aarverslag 2011 en begroting 2013 Stadsbank Oost Nederland
l B
 eleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015
l B
 eleidsregels kwijtschelding leenbijstand / Evaluatie voucherregeling
l 1
 e Beleidsrapportage 2012
De commissie Sociaal vergadert op donderdag 14 juni vanaf 19.30
uur in de burgerzaal van het stadhuis. Op de agenda staan:
l T
 ransitie Jeugdzorg/AWBZ/WMO
l S
 tand van zaken Wet Werken naar Vermogen
Commissie Bestuur
De commissie Bestuur vergadert op donderdag 14 juni vanaf
19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan:
l 1
 e Beleidsrapportage 2012
l A
 lgemene reserve
l M
 otiemarkt
l B
 egroting 2013 Crematorium Twente
l B
 egroting 2013 GBT en toetreding Almelo tot GBT
De meest actuele agenda’s van de raadscommissies vindt u op
www.hengelo.nl > Bestuur & Organisatie > Bestuursagenda.

Collectes

Tot en met 9 juni collecteert de stichting Nationaal Epilepsie
Fonds. Van 11 tot en met 16 juni collecteert de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Handicap.nl).

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 Burgemeester Jansenstraat, op 6 juni
l M.A. de Ruyterstraat, tot en met 8 juni
l F
 ietstunnel Waarbekenweg (‘muizentunnel’), tot en met
22 juni
l 
Langelermaatweg, tussen Breemarsweg en Esrein, tot en met
27 juli
l Stationsplein, tot en met 27 juli
l Jules Haeckstraat, tot en met 31 augustus
l Kalanderstraat/Twijnstraat, tot en met 14 december

Reguliere procedure

Officiële bekendmakingen
Voorbereidingsbesluiten
De gemeenteraad heeft op 22 mei 2012 de volgende voorbereidingsbesluiten genomen:
Gebied Bodemdalingen (2012)
Het betreft het gebied waar mogelijk bodemdalingen kunnen
optreden. Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden:
* Deelgebied 1 wordt globaal begrensd door de Topaasstraat,
Onyxstraat, Toermalijnstraat, Jadestraat, Zuidelijke Havenweg,
het Twentekanaal, Boekeloseweg, Diamantstraat, Boldershoekweg en Parelstraat
* Deelgebied 2 wordt globaal begrensd door de Boortorenweg,
Boekeloseweg, het Twentekanaal en Twekkelerweg

Ontvangen
l

l
l

E duard Verkadestraat 40, 7558 TG, aantrekken balkon bij
slaapkamer (23-05-2012)
Lindenweg 42, 7556 HK, plaatsen dakkapel (27-05-2012)
S loetsweg 199 en 201, 7556 HN, hebben 2 uitwegen
(22-05-2012)

l

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

Bij het voorbereidingsbesluit hoort een aanlegvoorschrift, waarin
staat dat het niet is toegestaan zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning de in het aanlegvoorschrift genoemde
werken en/of werkzaamheden uit te voeren.
Bedrijventerrein Twentekanaal (2012)
Het betreft het gebied ten noorden van het Twentekanaal en wordt
globaal begrensd door de Haaksbergerstraat, omloopleiding en
Twekkelerweg.

l

l

l

De voorbereidingsbesluiten zijn op 23 mei 2012 in werking getreden voor de periode van een jaar.
Inzien
U kunt de voorbereidingsbesluiten en de bijbehorende stukken op
afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor
aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.
VB0012-0301 (Gebied Bodemdalingen) en www.hengelo.nl/?id=NL.
IMRO.0164.VB0011-0301 (Bedrijventerrein Twentekanaal).

Bestemmingsplannen
Ontwerp
Fietsenstalling Stationsplein
Het bestemmingsplan betreft een deel van het Stationsplein. Het
bestemmingsplan maakt de realisatie van een fietsenstalling voor
ongeveer 2500 fietsen mogelijk. De ontwikkeling past niet binnen
het bestaande bestemmingsplan. Het plangebied ligt globaal aan
de westzijde van het station.
l

Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken
van 6 juni tot en met 17 juli 2012 op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op
http://www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0060-0201. Tijdens
de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen
indienen bij de gemeenteraad. Voor het mondeling indienen van
zienswijzen kunt u contact opnemen met André Otten.

Verleend
l

l

l

Uitgebreide procedure
Ontvangen
l

Inzien
U kunt het beeldkwaliteitplan en de ruimtelijke randvoorwaarden
op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121.

Omgevingsvergunningen

Wolfkaterweg 76, 7554 PN, veranderen/vergroten ligboxenstal
(21-05-2012)

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. U kunt te zijner tijd
eventueel zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter
inzage wordt gelegd.

Verleend
l

De gemeenteraad heeft op 22 mei 2012 vastgesteld:
l Beeldkwaliteitplan Kern Zuid
l Ruimtelijke randvoorwaarden kavel Vlierbes

C harlotte Köhlerstraat 61, 7558 VB, plaatsen dakkapel
(30-05-2012)
H
 egemansweg 25A, 7553 WL, handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening (30-05-2012)
K
 openhagenstraat 32, 7559 JT, veranderen/vergroten woonhuis (30-05-2012)

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/bezwaarberoep.

Beeldkwaliteitplan
Vastgesteld

S loetsweg 230A, 7556 HV, plaatsen terrasoverkapping. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met
strijdigheid welstand. Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 24-07-2012.
W
 oltersweg 5, 7552 DA, veranderen/vergroten woonhuis.
Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met
strijdigheid bestemmingsplan. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 16-07-2012.
Zwavertsweg 226, 7552 ML, oprichten kinderdagverblijf. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met de
Bouwbesluittoetsing en het welstandsadvies. Door dit besluit is
de uiterste nieuwe beslisdatum 24-07-2012.

H
 . Hartstralaan nabij Aletta Jacobslaan 100, 7555 PJ, aanleggen tijdelijke parkeerplaats en hebben 4 tijdelijke uitwegen
(30-05-2012)

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.

Tot en met 9 juni
Week van de Amateurkunst
9, 13 en 17 juni
EK voetbalfeest horeca Pastoriestraat
11 tot en met 14 juni
Avond4daagse

www.hengelo.nl

www.bureauhengelo.nl

Evenementenvergunningen
Verleend
l

l
l

N
 ationale Buitenspeeldag, 13 juni 2012, Boerhaavelaan,
C.T. Storkplein, Vondelstraat, Anthoniusstraat, Elsbeekweg en
Wolfkaterweg (Beckum)
K
 unstmarkt, 17 juni 2012, rond de Tuindorpvijver
K
 unsten op straat, 23 en 24 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.

dinsdag 5 juni 2012

Maatwerkvoorschrift geluid
Het college van B en W heeft een zogeheten maatwerkvoorschrift
voor geluid vastgesteld voor de inrichting gelegen aan de:
l W
 egtersweg 1 en 3 (Enexis BV)
Voor deze inrichting, die is gelegen op het voor geluid gezoneerde
industrieterrein Westermaat, zijn in het belang van een goed
beheer van de beperkte geluidruimte de geluidnormen voor de
reguliere bedrijfsvoering aangescherpt.
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken tot en met 17 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 bovendien een spoedeisend
belang, dan kunt u schriftelijk een verzoek om voorlopige voorziening (bijv. schorsing) doen bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Almelo. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Wet milieubeheer / Activiteitenbesluit

Verkeerszaken

Ingekomen meldingen

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college van B en W heeft meldingen ontvangen voor de inrichtingen gelegen aan de:
l O
 ude Postweg 186, Afhaal- en bezorgservice Levi, oprichten
pizzeria
l M
 arktstraat 20, Cafe Brasileiro, oprichten café
l H
 avenkade 14, Duotone, oprichten grafisch bedrijf
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.

Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaatsen toe te wijzen:
l I
 saäcstraat, de tweede, rechter parkeerplaats in de rij van
4 parkeerplaatsen, gelegen aan de Parallelweg LS, ter hoogte
van onder andere Isaäcstraat 23
l ’t Swafert, ingang Plein 4, bereikbaar via de H.C. Pootstraat, de
tweede, rechter parkeerplaats in de rij van 4 parkeerplaatsen, ter
hoogte van ’t Swafert 86
Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaats in te trekken:
l S
 piegelstraat, de eerste, rechter parkeerplaats in de rij van
6 parkeerplaatsen en naast een reeds bestaande gehandicaptenparkeerplaats op het parkeerterrein, horende bij het appartementencomplex ‘De Spiegelhoek’ met de woningen nummers
1 tot en met 73

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende tekeningen inzien bij het Publieksplein.
Tegen deze besluiten kunt u tot 7 juli 2012 een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van B en W. 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.

