Kort en gratis parkeren met
Shop & Go
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Gemeente
nieuws

Dertien parkeerplaatsen in de
binnenstad zijn vanaf nu ingericht
als speciale Shop & Go-parkeerplaatsen. Op de Shop & Go-parkeerplaatsen parkeert u gratis én
maximaal 30 minuten. Een snelle
boodschap of even iets wegbrengen is daarmee een stuk eenvoudiger geworden. De parkeerplaatsen zijn te herkennen aan de
speciale Shop & Go-parkeerborden.
Hoe werkt het?

In de parkeerplaatsen zijn sensoren
aangebracht. Deze sensoren signaleren
een auto op de parkeerplaats. Vanaf dat
moment begint de tijd te lopen. Staat
de auto langer dan 30 minuten op een
Shop & Go-parkeerplaats? Dan krijgen
de handhavers een seintje en kunt u een
boete krijgen. De parkeerplaatsen zijn
namelijk écht bedoeld voor een korte
boodschap. Voor lang parkeren zijn de
overige parkeerplaatsen in de binnenstad
geschikt. Shop & Go geldt gedurende

dezelfde tijden als voor het betaald parkeren. Buiten de betaald parkeertijden zijn
er geen beperkingen voor de parkeerduur.

Waar staan ze?

Samen met de ondernemers in de binnenstad zijn er 13 parkeerplaatsen voor
deze proef geselecteerd. Het gaat om
3 parkeerplaatsen aan de Langestraat,
4 op het Wetplein (achter de HEMA),
3 aan de De Wetstraat en 3 aan de
Drienerstraat. Als de proef een succes
is, kijken we of de Shop & Go-plaatsen
uitgebreid kunnen worden.

Makkelijker en klantvriendelijker

Shop & Go is één van de drie maatregelen uit het parkeerplan Binnenstad, dat
autoparkeren in de binnenstad makkelijker en klantvriendelijker moet maken.
Eerder werden de parkeertijden al aangepast en startte de proef klantvriendelijk handhaven. Nu is daar Shop & Go bij
gekomen.

Dinsdag 28 juli 2020

Hebt u al het nieuwe
evenementenplein voor het
stadhuis gezien? Hengelo
is daarmee weer een stukje
aantrekkelijker geworden.

Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Ontwerp wijzigingsplan

• Enschedesestraat 368

Door het wijzigingsplan wordt de bedrijfsbestemming van perceel Enschedesestraat 368 gewijzigd in een woonbestemming. Naast de (voormalige)
bedrijfswoning wordt één extra woning
mogelijk gemaakt op de plek waar nu een
kweekkas staat.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp wijzigingsplan en de
bijbehorende stukken van 29 juli tot en
met 8 september 2020 op afspraak inzien
en op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0164.
BPW0078-0201. Voor het maken van een
afspraak kunt u contact opnemen met
André Otten. Tijdens de inzagetermijn
kunnen belanghebbenden schriftelijk,
mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij het college van B en W o.v.v.
zaaknummer 3097745. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u
contact opnemen met André Otten. Een
digitale zienswijze kunt u uitsluitend
kenbaar maken via www.hengelo.nl/
rozienswijze.
U vindt de bekendmaking van het ontwerpbesluit hogere geluidgrenswaarden
onder Wet geluidhinder.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Beukweg 92F en 92K, 7556 DG, handelen met gevolgen voor beschermde
monumenten (plaatsen dakramen)
(21-07-2020)
• Biesbosch nabij Wieden 3 (kavel 21),
7559 VJ, oprichten woonhuis
(17-07-2020)

• Bijenkorf nabij 66 (kavel 8), 7559 EP,
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(17-07-2020)
• Deldenerstraat 200, 7555 AJ, hebben
tweede uitweg (21-07-2020)
• Elzenstraat 60, 7556 DK, plaatsen
dakopbouw (17-07-2020)
• Geerdinksweg 85, 7555 DJ, veranderen/vergroten woonhuis (19-07-2020)
• Geerdinksweg nabij 185 (Seahorseterrein), 7555 DL, kappen 2 eiken,
2 hulst, 2 haagbeuken en 2 esdoorns
(16-07-2020)
• Grevenbicht nabij 8 (kavel 47), 7559
VP, oprichten woonhuis en hebben
uitweg (17-07-2020)
• Haaksbergerstraat 166, 7554 PB,
kappen 1 naaldboom (22-07-2020)
• Haaksbergerstraat 166, 7554 PB,
plaatsen serre en intern verbouwen
(20-07-2020)
• Haringvliet nabij Wieden 3 (kavel 28),
7559 VJ, oprichten woonhuis
(16-07-2020)
• Korenbloemstraat 11 (nabij Lupinestaat 9), 7552 HJ, verbouwen 1e en
2e verdieping in wonen met zorg
(21-07-2020)
• Marcellus Emantsstraat 12, 7552 KX,
hebben uitweg (15-07-2020)
• Oldenzaalsestraat nabij 201, 7557 GX,
oprichten bedrijfsruimte (16-07-2020)
• Oosterveldsingel nabij 7 (kavel 6),
7558 PJ, oprichten bedrijfspand
(17-07-2020)
• Oude Deldenerweg 10, 7555 PR,
veranderen en vergroten kantoor en
werkplaats/opslag (17-07-2020)
• Paul Krugerstraat 44, 7551 GX, kappen
1 esdoorn (16-07-2020)
• Rozenbottel 26, 7559 RG, aanpassen
zolderconstructie (21-07-2020)
• Watertorenlaan nabij 60, 7552 TN,
kappen 35 bomen (17-07-2020)
• Wim Sonneveldstraat 60, 7558 LW,
plaatsen erker (16-07-2020)
• Woolderesweg 130, 7555 LC,
veranderen brandscheiding (tijdelijke
huisvesting 12 lokalen) (16-07-2020)

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.

Verlengen beslistermijn

• Berfloweg 213, 7663 JP, plaatsen
dakkapel. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met de
welstandtoetsing. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 28-09-2020.
• Marktstraat 24, 7551 DV, plaatsen
nieuwe kozijnen en schilderen voorgevel. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met de
welstandtoetsing. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 11-09-2020.

Verleend

• Aaltje Noordewierstraat 62, 7558 JW,
hebben uitweg (21-07-2020)
• Coba Ritsemastraat 24 t/m 34 (even),
Van Alphenstraat 2 t/m 28 (even), Jan
Wiegerstraat 2 t/m 12 (even), Vincent
van Goghstraat 16 t/m 46 (even) en
1 t/m 11 (oneven) en M.C. Escherstraat 26 t/m 32 (even), 7556 JP,
oprichten 52 woonhuizen (aanvraag
gepubliceerd als Coba Ritsemastraat
nabij 16) (21-07-2020)
• Else Mauhsstraat 80, 7558 RC, bouwen
erker (21-07-2020)
• Enschedesestraat 23, 7551 EG, wijzigen gevel (21-07-2020)
• Ferdinand Bolstraat 14, 7556 ES,
plaatsen dakkapel (21-07-2020)
• Grevenbicht 14 (kavel 43), 7559 VP,
oprichten woonhuis (en vergunningvrij
bouwwerk) en hebben uitweg (aanvraag
gepubliceerd als Grevenbicht nabij 8)
(21-07-2020)
• Hans Vonkstraat 1, 7558 BN, aanpassen pui (21-07-2020)
• Louis Bouwmeesterstraat 16, 7558
TM, plaatsen dakopbouw (21-07-2020)
• M.C. Escherstraat 44 t/m 58 (even)
en Vincent van Goghstraat 2 t/m 14
(even) en 13 t/m 25 (oneven), 7556
JJ, oprichten 22 woonhuizen (blok 21,
23 en 27) (aanvraag gepubliceerd als
Coba Ritsemastraat nabij 22)
(21-07-2020)
• Oelerweg 22A, 7555 GS, vervangen
deurkozijn (22-07-2020)

• Rabatstraat 34, 7559 CV, kappen
1 amberboom (23-07-2020)
• Stockholmstraat 3, 7559 JP, veranderen/vergroten woonhuis (21-07-2020)
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

Rectificatie
In het Gemeentenieuws van 30-06-2020
was de ontvangen omgevingsvergunning
onder reguliere procedure gepubliceerd.
Na toetsing bleek het onder de uitgebreide procedure te vallen.
• Generatorstraat 61, 7556 RC, handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
(renoveren hoogspanningsstation)
(17-06-2020)
De ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter inzage wordt gelegd.

Wet bodembescherming
Instemming schriftelijk
verslag

Het college van B en W heeft ingestemd
met het schriftelijk verslag van de uitvoering van de bodemsanering aan de:
• Elisabethstraat, kadastrale sectie I,
perceelnummers 3085 en 3325. (artikel
39b zesde lid Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 29 juli tot en met
8 september 2020 op afspraak inzien.
Voor inzien en meer informatie kunt u
contact opnemen met Joris Rooiman.
Belanghebbenden kunnen binnen deze
termijn bezwaar maken bij het college
van B en W. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Activiteitenbesluit
milieubeheer
Ingekomen meldingen

Het college van B en W heeft meldingen
ontvangen voor:
• Christiaan Langefeldstraat 77, Aldi,
veranderen supermarkt
• Generatorstraat 61, TenneT TSO,
veranderen hoogspanningsstation
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.

Wet geluidhinder
Ontwerpbesluit hogere
geluidgrenswaarden

Het college van B en W is van plan om
hogere geluidgrenswaarden van 50 dB
(Lden) en 58 dB (Lden) vast te stellen
voor de maximaal toelaatbare geluidbelasting veroorzaakt door respectievelijk
het wegverkeer en het railverkeer op de
gevels van een nieuwe woning aan de:
• Enschedesestraat 368
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat
de geluidbelasting van deze woning hoger
uitvalt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeer en
55 dB voor railverkeer. Het is redelijkerwijs
niet mogelijk voldoende geluidwerende
maatregelen te treffen om alsnog aan
deze waarden te voldoen.
Het ontwerpbesluit houdt verband met
het ontwerp wijzigingsplan Enschedesestraat 368. Kijk voor die bekendmaking
onder Bestemmingsplannen.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken van 29 juli tot en met
8 september 2020 op afspraak inzien.
Bent u belanghebbende, dan kunt u
tijdens de inzagetermijn mondeling of
schriftelijk een zienswijze indienen bij het
college van B en W. Voor het mondeling
indienen van zienswijzen kunt u contact
opnemen met Herman Aalderink.

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.

• Heliosstraat (mobiele kraan),
14 augustus 10.30 - 15.30 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 (t.h.v. 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
Veel zaken kunt u zelf online regelen via
www.hengelo.nl.

Balies Burgerzaken en
Gemeentebelastingen open

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

Balie Zorgloket open

Alleen op afspraak!
• Maandag t/m donderdag
van 08.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
Telefonisch bereikbaar:
• maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur
Telefoon: (074) 245 9131
E-mail: zorgloket@hengelo.nl

Informatiewijzer Hengelo

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.

Meldingen openbare ruimte

Meldingen of vragen over bijvoorbeeld
groenonderhoud, straatverlichting,
losliggende stoeptegels of speelvoorzieningen kunt u doorgeven via www.
hengelo.nl of de gratis BuitenBeter app.
Lukt het niet via internet of app?
Dan mag u bellen naar 14074.

