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We willen de wijk Noord vergroenen
en zijn op zoek naar de beste
plekjes én beste ideeën! Woont
u in Noord en weet u een stuk
gemeentegrond dat er nu kaal en
grijs uitziet? En hebt u wel ideeën
over hoe dat veel groener en mooier
kan worden? Deel uw idee met uw
buren en de gemeente. In 2020 is er
namelijk extra geld beschikbaar. U
bepaalt zelf wat er komt en waar.
Van Grijs naar Groen

Met de regeling Van Grijs naar Groen
wil de gemeente de komende vier jaar
graag alle wijken in Hengelo vergroenen. Per wijk is 75.000 euro beschikbaar. De gemeente wil ‘grijze’ bestrating
en verharding in de openbare ruimte
vervangen voor extra groen. Want groen
maakt mensen blij en ontspannen.
Bovendien ontstaat door groen in de
buurt sneller een buurtgevoel. Ook komen
bijen, vlinders en vogels af op groen, en
dat is goed voor de biodiversiteit.
Groen in de stad wordt ook steeds
belangrijker, nu het klimaat verandert.
Zomers en winters worden steeds
wisselvalliger met zwaardere buien, hitte
en droogte. Groen is nodig om de pieken
in regenwater op te vangen en voor
verkoeling op zomerse dagen.

Beste groene ideeën komen uit de
buurt zelf

Bewoners kennen hun wijk zelf het beste
en hebben vaak goede ideeën om hun
wijk of buurt te verbeteren. Daarom
nodigen wij alle wijkbewoners van harte
uit om groene ideeën aan te dragen.
Bovendien bepaalt de wijk straks zelf
welk idee ook echt uitgevoerd wordt.

Groen idee?

gemeente Hengelo. Belangrijk is dat
het moet gaan om ‘nieuw’ groen in de
openbare ruimte én dat er meer mensen
enthousiast zijn over uw idee.

Meer informatie

Op www.hengelo.nl/vangrijsnaargroen
leest u meer. Daar leest u ook meer
over de intiatieven die in de wijk Woolde
uitgevoerd gaan worden.

Hebt u een groen idee? Dan kunt u dit
tot en met 23 augustus indienen bij de

Officiële bekendmakingen
Verordening maatschappelijke ondersteuning

Eerste maatregelen tegen geluidhinder
rijkswegen Gelderland en Overijssel bekend
Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering
(MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Gelderland
en Overijssel komen in totaal circa 750 woningen in 40 gemeenten in
aanmerking voor geluidmaatregelen.
Voor circa 150 van deze woningen, behorende tot het eerste van 3 plannen
in deze regio, zijn deze maatregelen nu bekend. In Hengelo gaat het op dit
moment om één adres.
De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen
van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek.
Een combinatie hiervan is ook mogelijk.
Meer weten? Lees verder op www.rijkswaterstaat.nl > wegen > projectenoverzicht > zoek op meerjarenprogramma geluidsanering.

Wordt u Starter van het Jaar?
Bent u in 2019 in Hengelo, Borne of Hof van Twente gestart met een
eigen bedrijf? Dan maakt u kans op de Startersprijs Midden Twente
2020! Het maakt niet uit welk bedrijf u hebt of wat uw dienst of product
is, iedereen die in 2019 een nieuw bedrijf is gestart, kan winnen.
Wat kunt u winnen?
• Winnaar: cheque t.w.v. € 3.000 en een wisseltrofee
• Genomineerden: cheque t.w.v. € 1.000
• Top 10: 10 uur coaching door ervaren ROZ-coaches
Waar let de jury op?
Een deskundige jury kiest uit alle aanmeldingen de genomineerden én
winnaar. Daarbij let de jury op:
• Hoe bent u van start gegaan? (uw uitgangssituatie)
• Wat is uw sociaal economische bijdrage aan uw stad?
• Hoe heeft uw bedrijf zich na de start ontwikkeld?
• Waarom hebt u zich in Hengelo/Borne/Hof van Twente gevestigd?
Aanmelden
Kent u iemand die in 2019 in Hengelo, Borne
of Hof van Twente is gestart met een eigen
bedrijf en die volgens u de Startersprijs zou
moeten winnen? Of bent u zelf de starter die wij zoeken? Ga naar
www.startersprijsmiddentwente.nl en vul voor 1 september het
aanmeldformulier in. Op maandagavond 16 november 2020 wordt
in De Reggehof in Goor, onder voorbehoud en qua verdere invulling
afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen, bekendgemaakt
wie van de genomineerden zich Starter van het Jaar mag noemen.
De organisatie van deze verkiezing is in handen van ROZ (Regionale
Organisatie Zelfstandigen). Wilt u meer weten over de Startersprijs,
neem dan contact op met ROZ, telefoon (074) 241 5100 of e-mail
info@startersprijsmiddentwente.nl.

Concept

Het college van B en W heeft op 7 juli
2020 de concept Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
vastgesteld. Het betreft een technische
aanpassing vanwege de wijziging in
de wet met betrekking tot de eigen
bijdrage (ook wel het abonnementstarief
genoemd). Dit was vanaf 2019 in een
Amvb geregeld maar is nu definitief
opgenomen in de wet Wmo 2015. Daarnaast zijn een aantal tekstuele wijzigingen
opgenomen ter verduidelijking.
Inzien en zienswijzen
U kunt de conceptverordening van 15 juli
tot en met 25 augustus 2020 inzien via
www.hengelo.nl/terinzage. Tijdens de
inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college
van B en W. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Rita Stekelenburg.

Beleidsregel
Toekomstplan 16+
Concept

Het college van B en W heeft op 7 juli
2020 de concept beleidsregel Toekomstplan 16+ vastgesteld. De gemeente
Hengelo maakt met jongeren die gebruik
maken van jeugdzorgvoorzieningen,
vanaf hun 16e jaar een plan voor de
toekomst. Soms is de beste oplossing
richting zelfredzaamheid een vergoeding
voor levensonderhoud, vergelijkbaar met
de regels van de participatiewet. Nu is
dat wettelijk pas mogelijk vanaf 18 jaar.
Met de beleidsregels Toekomstplan 16+
wordt een dergelijke vergoeding ook
mogelijk voor 16- en 17-jarigen.
Inzien en zienswijzen
U kunt de concept beleidsregel van 15 juli
tot en met 25 augustus 2020 inzien via
www.hengelo.nl/terinzage. Tijdens de
inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college
van B en W. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Richard Kotterik.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Beckumerkerkweg 27, 7554 PV,
uitbreiden kantine (06-07-2020)

• Dennenbosweg 155 A t/m 155 G,
157 A t/m 157 H en 159 A t/m 159 H,
7556 CG, vergroten liftschacht
(08-07-2020)
• Enschedesestraat 23, 7551 EG,
plaatsen gevelreclame (03-07-2020)
• F. Hazemeijerstraat nabij 350, 7555 RJ,
handelen in strijd met bestemmingsplan (plaatsen afscheiding, buitenberging en watertank) (07-07-2020)
• Haaksbergerstraat 166, 7554 PB,
veranderen entree (02-07-2020)
• Hans Vonkstraat 1, 7558 BN, aanpassen pui (05-07-2020)
• Hegemansweg 71, 7553 WN, plaatsen
tuinmuur (04-07-2020)
• Industriestraat 190, 7553 CW,
plaatsen schutting (30-06-2020)
• Karel Appelstraat 14, 7556 JH,
plaatsen dakkapel (06-07-2020)
• Krabbenbosweg 247A en 247B (kavel
1 en 2), 7555 EJ, veranderen/vergroten
woonhuis (08-07-2020)
• Louis Bouwmeesterstraat 16, 7558 TM,
plaatsen dakopbouw (01-07-2020)
• Oldenzaalsestraat nabij 201, 7557 GK,
oprichten bedrijfsgebouw (08-07-2020)
• Pastoriestraat 32, 7551 DK, oprichten
horeca pand (03-07-2020)
• Reginastraat 16 en 18 (kavel 29 en 30),
7555 XA, veranderen/vergroten
woonhuis (08-07-2020)
• Reginastraat 2 en 4 (kavel 14 en 13),
7555 XA, veranderen/vergroten
woonhuis (08-07-2020)
• Vijverlaan 14 en 15, 7553 CA,
samenvoegen 2 woonhuizen (intern)
(07-07-2020)
• Wezelstraat 15, 7559 AP, vervangen
tuinhuisje (02-07-2020)
• Willem Royaardsstraat 18, 7558 RV,
plaatsen schutting en overkapping
(07-07-2020)
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.

Verleend

• Bankastraat 20, 7556 AS, plaatsen
schuur met overkapping (09-07-2020)
• Enschedesestraat 176BB, BC, BD,
BE, BF, BG, BK, BL, BM, BN, BP en BQ,
7552 CL, (aanvraag gepubliceerd als
Enschedesestraat nabij 178) oprichten
bedrijfsverzamelgebouw (03-07-2020)

• Gandhistraat 13, 7557 LW, veranderen/
vergroten woonhuis (03-07-2020)
• Helmersstraat 6, 7551 BR, vervangen
kozijnen en verhogen borstwering
(09-07-2020)
• Kroeskarperstraat 8, 7559 HB,
plaatsen dakkapel (09-07-2020)
• Lijsterweg 47, 7557 PL, veranderen/
vergroten woonhuis (09-07-2020)
• Multatuliplantsoen 16, 7552 JL,
plaatsen dakkapel (03-07-2020)
• Oldenzaalsestraat nabij 18, 7551 AL,
kappen 9 bomen (09-07-2020)
• Wethouder Kampstraat nabij 1, 7553
ZB, kappen 1 amber (09-07-2020)
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij de
afdeling Ruimte en Bouwen. 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
Ontvangen

• Boerhaavelaan 59, 7555 BB, aanvraag
uitbreidingsvergunning laboratorium
(02-07-2020)
De ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter inzage wordt gelegd.

Activiteitenbesluit
milieubeheer
Ingekomen meldingen

Het college van B en W heeft meldingen
ontvangen voor:
• Zuidelijke Havenweg 40, High Tech
Systems Park, actualisatie geluidsituatie
• Aquamarijnstraat 95, Bron drukwerkveredeling, beëindigen activiteiten
Inzien
U kunt de desbetreffende stukken op
afspraak inzien. Hiervoor kunt u contact
opnemen met de Omgevingsdienst
Twente, telefoon 0546 - 749 500. U kunt
tegen de meldingen geen bezwaar- of
beroepschrift indienen.

Wegwerkzaamheden
In verband met weg- of andere werkzaamheden zijn de komende tijd onderstaande
wegen 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.
• de Telgen (mobiele kraan), 14, 20 en
21 juli, 07.00 - 18.00 uur
• Industriestraat (tussen parkeerterrein
ROC en Optiek ter Braak), 10 augustus
tot en met 11 september

• Deldenerstraat (tussen Geerdinksweg
en Tuindorpstraat), tot en met 31
december
• Lage Weide (ter hoogte van het
Twentebad), tot en met 8 januari 2021

Wegwijzer
Contactgegevens

Bezoekadres: Burgemeester van der
Dussenplein 1
Postadres: Postbus 18, 7550 AA Hengelo
Telefoon: 14074
(werkdagen 08.30 - 17.00 uur)
WhatsApp: 06 - 46 76 48 67
(werkdagen 08.30 - 17.00 uur)
Website: www.hengelo.nl
Contact: www.hengelo.nl/contactformulier
Facebook: www.facebook.com/
gemeentehengelo
Twitter: @gemeentehengelo
Instagram: gemeentehengelo

Balies Burgerzaken en
Gemeentebelastingen open

Informatiewijzer Hengelo

Alleen op afspraak!
• Maandag t/m woensdag
van 08.30 tot 16.30 uur
• Donderdag van 08.30 tot 20.00 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Op www.informatiewijzerhengelo.nl
vindt u antwoorden op vragen uit het
dagelijks leven bijvoorbeeld over
gezondheid, zorg, wonen, ouder
worden, geldzaken en over opvoeden
en opgroeien.

Balie Zorgloket open

Meldingen openbare ruimte

Telefonisch bereikbaar:
• maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur

Lukt het niet via internet of app?
Dan mag u bellen naar 14074.

Alleen op afspraak!
• Maandag t/m donderdag
van 08.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Telefoon: (074) 245 9131
E-mail: zorgloket@hengelo.nl

Meldingen of vragen over bijvoorbeeld
groenonderhoud, straatverlichting,
losliggende stoeptegels of speelvoorzieningen kunt u doorgeven via www.
hengelo.nl of de gratis BuitenBeter app.

