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Noord kleurt van Grijs
D naar Groen

NOOR

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.

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

Informatiebijeenkomst Broek Oost

Op dinsdag 10 maart is er een informatiebijeenkomst over het ontwerp
bestemmingsplan Broek Oost. Tijdens deze bijeenkomst kunt u het ontwerp bekijken en vragen stellen. Medewerkers van de gemeente Hengelo
zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Ook kunt u het ontwerp
beeldkwaliteitplan inzien. Dit plan wordt gehanteerd bij de welstandstoetsing in het plangebied Broek Oost. De projectontwikkelaar is aanwezig om een toelichting te geven op het bouwplan Broek Oost.
U bent van harte welkom tussen 19.30 en 20.30 uur in wijkcentrum
Slangenbeek, Straatsburg 5. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt.
Kijk voor meer informatie over het ontwerp bestemmingsplan en het
ontwerp beeldkwaliteitplan en de procedures, onder ‘Officiële bekendmakingen’.

Laat gratis uw snoeihout ophalen

Dit voorjaar houdt de gemeente Hengelo opnieuw de jaarlijkse takkenronde. Twente Milieu haalt op afspraak gratis uw snoeihout op. Dat
gebeurt tussen maandag 16 maart en vrijdag 27 maart. Voordeel daarvan is dat uw groene container niet overvol raakt.
Afspraak maken
U kunt zich tot en met vrijdag 13 maart aanmelden door te bellen met
de klantenservice van Twente Milieu, telefoon 0900 - 852 0111 (lokaal
tarief). Dat kan op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. Houd uw
milieupas bij de hand.

Maximaal 3 m3 snoeihout kan gratis worden opgehaald en moet op de
afgesproken dag gebundeld aan straat worden gelegd. Boomstobben,
los blad en ander tuinafval worden niet meegenomen.
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Mede mogelijk gemaakt door:

Van Grijs naar Groen

Door een vergissing bij de uitgeverij is in het
Gemeentenieuws van 3 maart op de linker pagina
de versie van 25 februari geplaatst. Daardoor hebt u
enkele nieuwsberichten en officiële bekendmakingen
van 3 maart gemist. Deze zijn opnieuw meegenomen in dit Gemeentenieuws van 10 maart.
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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?
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.

Hebt u een groen idee? Dan kunt u dit tot
en met 3 april indienen bij de 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 stand van zaken in wijk Woolde, waar
we begin dit jaar zijn gestart.

Officiële bekendmakingen
Algemeen belang-besluit
Mededingingswet
Ontwerp

Rectificatie
In het Gemeentenieuws van 25 februari
2020 is per abuis niet vermeld dat het
ontwerpbesluit en de daarbij behorende
stukken ook fysiek ter inzage liggen. In
verband daarmee worden het besluit en
de daarbij behorende stukken opnieuw
ter inzage gelegd.
De gemeenteraad heeft op 12 februari
2020 een ontwerp algemeen belangbesluit als bedoeld in artikel 25h, vijfde
en zesde lid van de Mededingingswet,
genomen t.a.v. het parkeerabonnementstarief voor parkeergarage De Beurs.
Om te voorkomen dat de druk op de
parkeervoorzieningen rond het stadhuis
te hoog wordt, is het gewenst om met
name werknemers een passend alternatief te bieden. Om uitwijkgedrag richting de gratis woonwijken te voorkomen,
is het van belang om het gebruik van
de parkeergarages te stimuleren. Uit
onderzoek blijkt dat dit belang het best
wordt gediend met een abonnementstarief van € 40. Voor dit tarief is het
bovengenoemde besluit nodig.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken van 11 maart tot en met
21 april 2020 op afspraak inzien en via
www.hengelo.nl/terinzage. Voor het
maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met het team Juridische zaken.
Tijdens de inzagetermijn kan eenieder
schriftelijk, mondeling of digitaal
zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 3000705. Voor
het mondeling indienen van zienswijzen
kunt u contact opnemen met het team
Juridische zaken. Een digitale zienswijze
kunt u uitsluitend kenbaar maken via
www.hengelo.nl/rozienswijze.

Beeldkwaliteitplan
Ontwerp

• 	Broek Oost 2019
Omdat het plangebied Broek Oost 2019
binnen de welstandsnota onder ‘Moderne
woonwijken’ valt en de bebouwing niet
toetsbaar is binnen dit kader, is het
beeldkwaliteitplan Broek Oost 2019 opgesteld. Dit beeldkwaliteitplan zal worden
gehanteerd bij de welstandstoetsing in
het plangebied Broek Oost 2019.
Inzien en inspraak
U kunt het ontwerp beeldkwaliteitplan
van 4 maart tot en met 14 april 2020 op
afspraak inzien bij de afdeling Ruimte
en Bouwen. Tijdens de inzagetermijn
kunnen inwoners en belanghebbenden
schriftelijk of mondeling zienswijzen
indienen bij het college van B en W o.v.v.
zaaknummer 3031742. Voor het maken
van een afspraak of het mondeling
indienen van zienswijzen kunt u contact
opnemen met Geri Dijkhuis of Bertien
Scholten.

Bestemmingsplannen
Vooraankondigingen

Er worden bestemmingsplannen
voorbereid voor:
• 	Broek, Noordrand
Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor de noordrand van Broek
Noord in de wijk Slangenbeek. Dit gebied
wordt begrensd door de Duizendpoot,
de Sprinkhaan en de Bijenkorf. Dit
bestemmingsplan moet de realisatie
van een nieuwe bijzondere en groene
woonbuurt mogelijk maken, waarbij het
binnengebied autoluw is.
•D
 almeden Kern Noord omgeving
Morel en Rozenbottel
Het bestemmingplan Dalmeden Kern
Noord omgeving Morel en Rozenbottel

maakt de invulling van twee nog onbebouwde percelen mogelijk. Op deze
percelen kan op basis van het geldende
bestemmingsplan ook gebouwd worden.
De aanpassing van het bestemmingsplan betreft zowel de regels als de
verbeelding. De bestemming van de
percelen blijft ‘Gemengd’.
• 	Kavels Stromen
Het bestemmingsplan Kavels Stromen
voorziet in de splitsing van een bestaande
kavel en twee nieuwe kavels.
Het is nog niet mogelijk stukken in te
zien of zienswijzen in te dienen. Er wordt
ook geen onafhankelijke instantie in
de gelegenheid gesteld advies uit te
brengen over het voornemen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
Bertien Scholten of Geri Dijkhuis voor
Broek, Noordrand, en met André Otten
of Marije Brummelhuis voor Dalmeden
Kern Noord omgeving Morel en Rozenbottel, en Kavels Stromen.

Ontwerp

• 	Broek Oost 2019
Voor het plangebied Broek Oost 2019
heeft de gemeenteraad op 3 februari
2009 een bestemmingsplan vastgesteld.
Het oorspronkelijke plan voor het gebied
Broek Oost bestond uit de realisatie
van woningen, appartementen en een
verpleeghuis. Met de voorliggende
herziening komen de appartementen
en het verpleeghuis geheel te vervallen
en wordt het aantal nog te realiseren
woningen teruggebracht. Tegelijkertijd
maakt een groot deel van de woonbestemming, evenals de bestemmingen
‘Gemengd’ en ‘Maatschappelijk’ uit het
bestemmingsplan Broek Oost uit 2009,
nu plaats voor de bestemming ‘Groen’
en zijn de reeds aanwezige woningen
binnen het plangebied ook ingepast.
Op dinsdag 10 maart is er een informatiebijeenkomst over het ontwerp

Welkom bij de feestelijke opening
van het stadhuis!

Sinds enkele weken kunt u voor uw paspoort of rijbewijs weer terecht op de vertrouwde plek. De gemeente helpt u weer vanuit de
binnenstad, in het volledig gerenoveerde oude stadhuis met daarbij een prachtig nieuw gedeelte. Wij gaan dit graag samen met u
vieren! Op 3, 4 & 5 april hebben wij een feestelijk programma voor u samengesteld. We nodigen u van harte uit!
En op 3 april is het dubbel feest. Op die dag vieren we dat Hengelo 75 jaar geleden is bevrijd. Uiteraard staat de opening van het
stadhuis op 3 april in het teken van dit bijzondere gedenkjaar. We hopen op uw komst op 3, 4, 5 april!
Vrijdag 3 april vanaf 19.45 uur
Bevrijdingsconcert Armonia ’75 jaar bevrijd’ met
Twents Jeugd Harmonie Orkest (TJHO) en Jeugdorkest Wilhelmina

De orkesten vormen samen één groot orkest van ruim 100 jeugdleden. Tijdens
deze voorstelling wordt het verhaal van oorlog en het feest van de vrijheid vanuit
het perspectief van jongeren verteld. Op het repertoire staan onder andere Jump,
Soldaat van Oranje, Wollewei, Band of Brothers, Live from the heart Europe, Elvis,
Three worlds fantasy & Glenn Miller in concert. Zaal open 19.45 uur, aanvang
concert 20.15 uur.
Voor dit concert zijn 550 gratis kaarten beschikbaar voor Hengelose inwoners.
U kunt deze ophalen bij het Publieksplein in het stadhuis op vrijdag 20 maart van
14.00 tot 16.00 uur en op dinsdag 24 maart van 18.00 tot 20.00 uur. Maximaal
4 kaarten per persoon, op = op.

Zaterdag 4 april 10.00 – 16.00 uur
Open huis

U bent van harte welkom bij het open huis en kunt op uw gemak het oude en nieuwe
stadhuis bekijken. Bijna 40 Hengelose sport-, muziek- en theaterverenigingen treden
in het stadhuis voor u op. Kinderen kunnen op een speelse wijze het gebouw ontdekken met Snappshot, een speciale foto-app die je bij binnenkomst kunt downloaden.
Aanmelden voor het open huis is niet nodig, loopt u lekker binnen!

bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitplan. Kijk voor meer informatie
in het bericht elders op deze pagina.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan
en de bijbehorende stukken van 4 maart
tot en met 14 april 2020 op afspraak
inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen
en op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0164.
BP0131-0201. Voor het maken van een
afspraak kunt u contact opnemen met
Geri Dijkhuis of Bertien Scholten. Tijdens
de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen
indienen bij de gemeenteraad o.v.v.
zaaknummer 3031550. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u
contact opnemen met Geri Dijkhuis of
Bertien Scholten. Een digitale zienswijze
kunt u uitsluitend kenbaar maken via
www.hengelo.nl/rozienswijze.
• 	Watertorengebied
Het watertorengebied maakt deel uit van
de herstructurering van Veldwijk Noord.
De grens van dit plangebied wordt
globaal gevormd door de Stadionlaan,
Socratesstraat, Stroweg, de bebouwing
aan de Parallelweg SS en de vijver in
het Watertorenpark. Het doel is om van
het watertorengebied een levendige,
eigentijdse locatie te maken, bestaande
uit twee nieuw te ontwikkelen woningbouwlocaties en het hergebruik van het
rijksmonument/watertorenensemble. In
het gebied worden twee verschillende
woonmilieus ontwikkeld. In het noordelijk
deel een gebied met acht vrije kavels in
een parkachtige setting en in het zuidelijk
deel een compact woongebiedje met
zestien parkwoningen die deels aan het
water grenzen en deels aan het park.
Het huidige bestemmingsplan laat deze
ontwikkeling niet toe. Om de nieuwe
ontwikkeling mogelijk te maken, is een
herziening van het bestemmingsplan

noodzakelijk. Het bestemmingsplan
Watertorengebied voorziet hierin.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan
en de bijbehorende stukken van 4 maart
tot en met 14 april 2020 op afspraak
inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen
en op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0164.
BP0129-0201. Voor het maken van een
afspraak kunt u contact opnemen met
Bertien Scholten. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling
of digitaal zienswijzen indienen bij
de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer
3031526. Voor het mondeling indienen
van zienswijzen kunt u contact opnemen
met of Bertien Scholten. Een digitale
zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar
maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.

Onherroepelijk

Het volgende bestemmingsplan is op
19 februari 2020 onherroepelijk geworden.
• 	Tuindorp ’t Lansink 2016
Tegen het bestemmingsplan was één
beroepschrift ingediend. De Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State heeft op 19 februari 2020 uitspraak
gedaan en het beroep ongegrond verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan
onherroepelijk geworden.
Inzien
U kunt het bestemmingsplan op
afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en
Bouwen en op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.
IMRO.0164.BP0087-0301.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• 	Balistraat 22, 7556 AJ, bouwen erker
(25-02-2020)

Zaterdag 4 april vanaf 19.00 uur
Snelle, Famke Louise, Jelmex! OP = OP!

Het is gelukt! In samenwerking met poppodium Metropool komen Snelle, Famke
Louise en Jelmex optreden in de stadhuishal voor de Hengelose jeugd! Woon jij in
Hengelo en vind je deze artiesten geweldig? Scoor dan je gratis kaartje! Hengeloërs
kunnen voor dit concert per gezin 3 gratis kaarten ophalen bij het Publieksplein
in het stadhuis op vrijdag 13 maart tussen 15.00 en 17.00 uur. De route voor de
kaartuitgifte begint vanaf de Langestraat/Bij de Toren.
Het concert is voor de Hengelose jeugd, je wordt om legitimatie gevraagd. Ben je
jonger dan 14 jaar, dan uitsluitend onder begeleiding van een volwassene (18+). Deze
volwassene moet ook een entreekaart hebben. Er wordt geen alcohol geschonken
deze avond. Voor de kaarten geldt: op = op. Doorverkoop is niet toegestaan.

Hengeloërs
krijgen

gratis

kaarten voor
Snelle,
Famke Louise,
Jelmex,
Bevrijdingsconcert en
Hangi Lauha!

Zondag 5 april vanaf 15.00 uur
Symfonie Hangi Lauha

Symfonie Hangi Lauha met Hengelose koren treedt op in de stadhuishal. Een speciale
compositie over de geschiedenis van Hengelo. Door harmonieorkest Concordia, aangevuld met leden van Hengelose muziekverenigingen, een groot koor, een rockband
en een grote slagwerkgroep. Zaal open 15.00 uur, aanvang concert 15.30 uur.
Voor dit concert zijn 550 gratis kaarten beschikbaar voor Hengelose inwoners.
U kunt deze ophalen bij het Publieksplein in het stadhuis op vrijdag 20 maart van
14.00 tot 16.00 uur en op dinsdag 24 maart van 18.00 tot 20.00 uur. Maximaal
4 kaarten per persoon, op = op.

• 	Berfloweg 268, 7553 JX, bouwen
bijgebouw en hebben uitweg
(20-02-2020)
• 	Bornsedijk 30, 7559 PT, veranderen/
vergroten woonhuis (17-02-2020)
• 	Brugginksweg 4, 7555 PB, dunnen
essen, wilgen en 1 eik (25-02-2020)
• 	Castorweg 144, 7557 KN, vergroten
woonhuis (28-02-2020)
• 	Curiestraat nabij 57, 7555 NN, kappen
1 eik (23-02-2020)
• 	Drienerstraat 25 en Smutsstraat 9,
	7551 HM, handelen in strijd met
bestemmingsplan (exploiteren kookstudio en lunchroom) (04-12-2019)
• 	Drienerwoldeweg nabij 29, 7552 PC,
oprichten schuilstal (22-02-2020)
• 	Enschedesestraat 176B t/m 176Q,
7552 CL, veranderen bedrijfsverzamelgebouw (intern) (27-02-2020)
• 	Haverweg 48, 7552 DM, veranderen/
vergroten woonhuis (19-02-2020)
• 	IJsselstraat 29, 7555 KT, vervangen
dakbedekking woning (16-02-2020)
• 	Industriestraat 35, 7553 CK, handelen
met gevolgen voor beschermde monumenten (plaatsen kozijn) (21-02-2020)
• 	Kerkpad 15, 7554 PR, kappen 1 eik
(23-02-2020)
• 	Louis Davidsstraat 20, 7558 LN,
veranderen/vergroten woonhuis
(26-02-2020)
• 	Luciastraat 20, 7555 VW, veranderen/
vergroten woonhuis (20-02-2020)
• 	Marskant 30, 7551 BW, realiseren
appartement (26-02-2020)
• 	Pastoriestraat 32, 7551 DK, verbouwen
pand (24-02-2020)
• 	Sloetsweg 245, 7556 HN, hebben
uitweg (23-02-2020)
• 	Veluwestraat 13, 7559 LJ, verbouwen
woonhuis (19-02-2020)
• 	Wilbertstraat 5, 7556 WH, veranderen/
vergroten woonhuis (27-02-2020)
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

• 	Geerdinksweg 1, 7555 DG, handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
(uitbreiden cafetaria/eetcafé). Verlengen beslistermijn met maximaal
	6 weken in verband met de geluids	toetsing. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 20-04-2020.

Verleend

• 	Bataafse Kamp nabij 6, 7551 HN,
kappen 3 eiken, 3 lindes, 2 berken,
1 sierkers, 1 kastanje en verplanten
2 platanen (02-03-2020)
• 	Bijenkorf 72, 7559 EP (aanvraag
gepubliceerd als Bijenkorf nabij 74),
oprichten woonhuis 25-02-2020)
• 	Boekeloseweg 122, 7553 DR (aanvraag gepubliceerd als Breemarsweg
211-1), veranderen/vergroten café
(27-02-2020)
• 	Brugginksweg 6, 7555 PB, kappen 1 es
(24-02-2020)
• 	Burgemeester Jansenplein 20, 7551
ED, plaatsen terrasoverkapping
(28-02-2020)
• 	Cantharel 3 (kavel 14), 7559 RV
(aanvraag gepubliceerd als oprichten
Cantharel nabij 7), woonhuis en
hebben uitweg (28-02-2020)
• 	Charlotte Köhlerstraat 97, 7558 VC,
plaatsen dakkapel (24-02-2020)
• 	De Voskamp 15, 7552 GD, plaatsen
dakkapel en vervangen dakconstructie
(24-02-2020)
• 	Diamantstraat 44, 7554 TA, veranderen/vergroten bedrijfspand
(28-02-2020)
• 	Else Mauhsstraat 5, 7558 RE, plaatsen
schutting (03-03-2020)
• 	Elsloo 5, 7559 VN, hebben uitweg
(03-03-2020)

• 	Enschedesestraat 305, 7552 CV,
kappen 2 eiken (24-02-2020)
• 	Grevenbicht 3 (kavel 40), 7559 VP
(aanvraag gepubliceerd als Grevenbicht nabij 12), oprichten woonhuis en
hebben uitweg (24-02-2020)
• 	Oude Grensweg 102, 7552 GD, wijzigen voorgevel (entree) (24-02-2020)
• 	Raoul Wallenbergstraat 26, 7557 ZB
(aanvraag gepubliceerd als Raoul
Wallenbergstraat nabij 24), oprichten
woonhuis (26-02-2020)
• 	Resedastraat naast 31, 7555 CK,
kappen 1 berk (24-02-2020)
• 	Victoriastraat 1 t/m 43, 7555 XB (aanvraag gepubliceerd als Elisabethstraat
nabij 70), oprichten appartementencomplex met 22 woningen (28-02-2020)
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.

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaats

Het college van B en W heeft besloten
de volgende gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen:
• 	Jan Steenstraat, plaats voor nr. 45
Inzien en bezwaar
U kunt de situatietekening van het
betreffende besluit inzien bij het
Publieksplein. Tegen dit besluit kunt
u tot 22 april 2020 een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college
van B en W. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Eikenprocessierups? De machines staan klaar!

Gemeente
nieuws
Dinsdag 10 maart 2020

De afgelopen jaren was de bestrijding van de eikenprocessierups in
Hengelo gericht op plekken waar
veel mensen komen, zoals scholen,
winkelcentra en verzorgingshuizen.
Vanaf dit jaar is dat anders.

De gemeenteraad vergadert

Dit jaar behandelen we zo’n 10.000 eiken
binnen de bebouwde kom preventief
met een biologisch bestrijdingsmiddel.
Dat middel bestaat uit hele kleine aaltjes
(zogenoemde nematoden). Die spuiten
we met een speciale machine (vernevelaar) in de bomen. De aaltjes dringen
de rupsen binnen. Daardoor gaan de
rupsen dood voordat ze overlast kunnen
veroorzaken.

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 17 maart van 19.00 tot 19.30 uur
in het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
• 	Budgetoverheveling 2019
• 	Benoemen nieuwe stadsbouwmeester en plaatsvervanger

De eiken moeten precies op het goede
moment worden behandeld. Dat moment
is wanneer de eerste rupsen uit de eitjes
kruipen. Dit houden we nauwlettend in
de gaten. De natuur loopt op dit moment
ongeveer 2½ week voor op vorig jaar.
Daarom verwachten we half april de
eerste rupsen al aan te treffen.

‘s Avonds in actie

Treffen we de rupsen aan? Dan komen
de machines van Gildebor in actie. De
10.000 eiken worden dan ’s avonds
tussen 20.00 en 02.30 uur bespoten.
Goed om te weten: elke eik wordt 2x
behandeld. Als u in een straat met veel
eiken woont, kunt u daar misschien enige
(geluids)overlast van hebben.

De trekker met de speciale machine
(vernevelaar) die de eikenprocessierups
te lijf gaat. Benieuwd hoe zo’n machine
klinkt of wat ie precies doet? Kijk dan
op Facebook of Instagram gemeente
Hengelo.

Politieke Markt
De gemeenteraad houdt op dinsdag 17 maart vanaf 19.30 uur een
Politieke Markt in het stadhuis. Het programma is als volgt:
Vergaderzaal 5
19.30 - 20.30 uur Plan van aanpak Ondermijning
20.45 - 22.15 uur Kaders en voorbereidingskrediet proces Marktplein

‘Vroeg erop af’ bij beginnende schulden

Vergaderzaal 6
19.30 - 20.30 uur Concept Regionale Energie Strategie Twente,
		
relatie Omgevingsvisie buitengebied
20.45 - 22.15 uur Speelautomatenhalbeleid Hengelo

Hengeloërs met beginnende schulden krijgen vanaf nu in een vroeg
stadium hulp. Als deelnemer aan
de werkwijze ‘Vroeg erop af’ zet de
gemeente Hengelo in op vroegsignalering bij schulden. Zo snel
mogelijk in contact komen met
mensen met beginnende schulden
is het uitgangspunt. Want hoe
eerder zij ondersteuning krijgen bij
hun financiën, hoe beter.

Wilt u weten hoe u mee kunt praten? Kijk dan op www.hengelo.nl/
politiekemarkt.
De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.hengelo.
nl/bestuursagenda. U kunt ook gebruik maken van de computers bij het
Publieksplein.

Hengelo doet! Doet u ook mee?

Wilt u ook in actie komen en anderen helpen een klus te klaren? Kijk dan
op www.nldoet.nl bij welke klus in Hengelo ze nog hulp kunnen gebruiken
en meld u aan. Op vrijdag 13 maart en zaterdag 14 maart is de landelijke actie van NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Helpt u
ook mee? U kiest zelf waar en wanneer u iets wilt doen. Alleen of samen
met bijvoorbeeld uw sportclub, collega’s of familie.

NLdoet
13 & 14
maart

Wij doen mee
aan NLdoet!

Een voorbeeld
Op vrijdag 13 maart steken we ook in Hengelo de handen uit de mouwen.
Zo gaan medewerkers van het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo en
de gemeente helpen bij woonzorgcentrum Backenhagen. Ze gaan die
dag de tuin, bloembakken en het terras klaarmaken voor het voorjaar.
Opruimen, vegen, schoonmaken, plantenbakken vullen, dat zijn klussen die
de bewoners en medewerkers van Backenhagen zelf niet aan toekomen of
die ze fysiek niet meer kunnen. Dankzij de NLdoet-actie lukt dat toch.

Kom je ons een
handje helpen?

Vrijwilligerswerk
Wilt u vaker vrijwilligerswerk doen? Informeer dan eens bij het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Er zijn verschillende vacatures bij diverse
organisaties. Kijk voor meer informatie op www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl of loop even binnen bij de bibliotheek aan de Beursstraat
(2e verdieping).

Ga naar nldoet.nl
en meld je aan.
Inzameling textiel

Tussen 13 en 27 maart zamelt de Vereniging Paardrijden Gehandicapten
Ondersteuning oud textiel in. Tot en met 20 maart ontvangt u persoonlijk
een inzamelzak aan huis. Daarop staat vermeld op welke dag men de
zak weer komt ophalen. In de zak mag bijvoorbeeld kleding, huishoudelijk textiel, dekbedden, gordijnen, zachte knuffels en schoenen. Textiel
graag schoon inleveren en schoenen per paar gebonden.

Collectes

Tot en met 14 maart collecteert Amnesty International. Van 16 tot en
met 21 maart collecteert Reuma Nederland.

13.03
Slingerbeurs
13 & 14.03 NLdoet
14.03
Winter Triatlon
Twente
15.03
4e Woolderesloop

Uit landelijke cijfers blijkt dat één op de
vijf huishoudens financiële problemen
heeft. Als we schulden hebben, wachten
we gemiddeld 5 jaar met hulp zoeken.
Dat is zonde. Want als je zo lang wacht,
wordt het bedrag in die 5 jaar, ruim 10
keer zo hoog. Daarom zet de gemeente
Hengelo in op het zo vroeg mogelijk
signaleren van betalingsachterstanden.
Hiermee wil de gemeente oplopende
schulden en eventuele bijkomende
problemen bij mensen voorkomen.

Welkom
bij de
feestelijke
opening
van het
stadhuis!
Zaterdag 4 april
van 10.00 tot 16.00 uur

Samenwerken

De gemeente Hengelo heeft een convenant ondertekend dat vroegsignalering
van schulden mogelijk maakt. In het convenant is beschreven hoe de gemeente
in deze pilot samenwerkt met zorgverzekeraars, Vitens en andere nutsbedrijven,
maar ook met woningbouwverenigingen
zoals Welbions.
Na een signaal van één of meerdere van
de partners, kan het team BudgetAlert
van de gemeente Hengelo in actie
komen. Zij gaan dan actief op huisbezoek
bij mensen met beginnende schulden,
mensen die nog niet zelf de stap hebben
gezet om hulp te zoeken. De verwachting
is dat hiermee wordt voorkomen dat
mensen worden afgesloten van energie
of water of uit hun huis worden gezet.

Hulp bij schulden? BudgetAlert!

Hoe eerder we kunnen ondersteunen, hoe
beter. In Hengelo is het team BudgetAlert
actief. BudgetAlert biedt advies en hulp
bij financiële problemen. Zij voeren de
huisbezoeken uit. Het huisbezoek wordt
altijd van tevoren aangekondigd.
Trekt u zelf aan de bel? Dan kunnen we
samen voorkomen dat betalingsachterstanden veranderen in grote schulden.
Bij vragen kunt u contact opnemen met
team BudgetAlert, via het Zorgloket,
telefoon (074) 245 9131. Of kijk op www.
hengelo.nl/schulden.

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 onverwachteweersomstandigheden zijn genoemde data
onder voorbehoud.
• Witte de Withstraat (mobiele kraan, in
fases), tot en met 14 maart
• Industrieplein (tot Europatunnel), tot
en met 27 maart
• Cornelis Evertsenstraat (tussen Witte
de Withstraat en M.A. de Ruyterstraat),
tot en met 3 april

• Industriestraat (tussen Industrieplein
en parkeerterrein ROC), 30 maart tot en
met 24 april
• Cornelis Evertsenstraat (tussen Witte
de Withstraat en Ir. M. Schefferlaan),
16 maart tot en met 8 mei
• Industriestraat (tussen Industrieplein
en hoofdingang ROC, zijde VDL),
27 april tot en met 8 mei
• Lansinkesweg (tot Emmaweg, zijde
Lansinkveste), 27 april tot en met 5 juni
• Lansinkesweg tot Emmaweg (zijde
brandweerkazerne), 8 juni tot en met
3 juli
• Industriestraat (tussen parkeerterrein
ROC en Optiek ter Braak), 10 augustus
tot en met 11 september

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.
Toch naar het stadskantoor? Maak dan
een afspraak, dan komt u niet voor niets.

Balies Burgerzaken en
Gemeentebelastingen open
(op afspraak)
• Maandag en woensdag
van 08.30 tot 16.30 uur
• Dinsdag en donderdag
van 08.30 tot 20.00 uur
• Vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur

Balie Zorgloket open

• Maandag t/m donderdag
van 08.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
Telefoon: 14074, kies optie 1
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.

Hengelo zonder afval
Wat wordt er van uw gft-afval gemaakt?

Wat mag er bij het groente-, fruit- en tuinafval (gft)?
Keukenafval

Woont u in een laagbouwwoning? Dan zamelt Twente Milieu uw gft in en brengt het naar Twence.
Hier wordt het in een grote vergistingsinstallatie vergist. Vergisten is het verwarmen van afval in
een ruimte zonder zuurstof. Dat levert het volgende op:

Wel

Niet

D Groente-, fruit- en snijresten

³ Verpakkingen van wat voor

D Aardappelen, aardappelschillen,

materiaal dan ook

brood, rijst, deeg, pasta

³ Plastic tassen of zakken

D Etensresten, gekookt of

³ Drankverpakkingen van

ongekookt

Biogas: Bij de verwarming komt biogas vrij dat als brandstof kan worden
gebruikt als het opgewaardeerd is.

zuivel- en vruchtensappen

D Ei-, vis- en vleesresten, ook

Compost: Na het vergisten blijft er nog massa over die wordt gecomposteerd.
Compost is een voedingsbodem voor de tuin en akkergronden. Het is een
bruinzwarte, kruimelachtige aarde die naar bosgrond ruikt. Het bevat levende
organismen en mineralen die beschermen tegen parasieten en ziektes. Compost
houdt water en voedingsstoffen vast en wordt gebruikt om de structuur en
vruchtbaarheid van de grond te verbeteren. Zo zorgt het er onder meer voor dat
zandbodems beter water vasthouden en dat kleibodems zachter worden. Hierdoor
gaan bloemen en planten beter groeien.

³ Frituurvet en olie

botjes en graten

³ Kauwgom

D Jus en bakvet (gestold)
D Notendoppen, schelpen en
eierschalen, noten, pitten
D Losse thee en koffiedik
(papieren filter mag er ook bij)
D Koekjes, snoep, chocolade,
snacks

Laat gratis uw snoeihout ophalen!
Dit voorjaar houdt de gemeente Hengelo opnieuw de jaarlijkse
takkenronde. Dat gebeurt vanaf maandag 16 maart tot en met
vrijdag 27 maart. Twente Milieu haalt op afspraak snoeihout gratis
op. Voordeel daarvan is dat de groene container niet overvol raakt.

Tuin en tuinieren
Wel

Niet

D Bloemen en planten

³ Bloem- en plantenpotten, aardewerk

D Klein/fijn snoeiafval, loof,

³ Steen, steentjes, grind, zand, grond, klei

gemaaid gras en bladeren

³ Hydrokorrels, kunstmest,

D Tuin- en potgrond

bestrijdingsmiddelen, worteldoek

D Takken, stronken, stammen

³ Balken, timmerhout, metaal

Mens en dier

Waar laat ik mijn gft-afval?

Wel

Niet

D Strooisel (hooi, stro, zaagsel)

³ Poep en mest van grote dieren, zoals

gebruikt voor kleine

Laagbouw
Bij laagbouwwoningen wordt gft-afval aan
huis opgehaald. U kunt uw gft-afval kwijt in
de groene gft-container. Kijk op uw
persoonlijke afvalkalender wanneer bij u de
groene container wordt geleegd. Deze vindt
u in de gratis app van Twente Milieu of op
www.twentemilieu.nl/hengelo/afvalkalender.

paard en koe

knaagdieren (zoals cavia,

³ Vogelkooizand

konijn, hamster) met hun poep

³ Haren, pluizen

D (Restanten) diervoer

U kunt zich tot en met 13 maart aanmelden door te bellen met de klantenservice van Twente
Milieu 0900 – 852 0111 (lokaal tarief). Dat kan op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. Houd uw
milieupas bij de hand. Maximaal 3 m³ snoeihout kan op afspraak gratis worden opgehaald en moet
op de afgesproken dag gebundeld aan straat worden gelegd. Boomstobben, los blad en ander
tuinafval worden niet meegenomen.

³ Dode dieren
³ Luiers

Hoogbouw
Hoogbouwwoningen hebben in Hengelo geen container voor groente-, fruit- en tuinafval. De
etensresten van de bewoners belanden daarom meestal in de ondergrondse container voor
restafval. En dat is jammer, want etensresten zijn goed te gebruiken als grondstof voor compost.
Daarom is de gemeente een paar jaar geleden gestart met het inzamelen van etensresten.
Medewerkers van de SWB staan drie keer per week op vaste tijden met een bakfiets bij
inzamelpunten in de binnenstad, Hengelose Es, Thiemsland en De Klokstee. Zo’n bakfiets noemen
we Voedselfiets. De etensresten worden naar de Groentuin gebracht in de Hasseler Es. Daar wordt
er compost van gemaakt. De gemeente en de SWB willen de proef dit jaar gaan uitbreiden. Later
dit jaar hoort u daar meer over. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op
www.hengelo.nl en zoek op Voedselfiets.

Hulpmiddelen bij afval scheiden
Wel

Niet

D Inzamelzakken van biologisch

³ Plastic zakken

composteerbaar plastic

³ Lege inzamelzakken

D Papieren inzamelzakken

³ Zakken van textiel

D Een stuk krant op de bodem of

³ Bewaarbakjes

om vet, vlees- en visresten in te
verpakken
D Keukenpapier met etensresten,
servetten met etensresten,
gebruikte papieren zakdoekjes

TEST UW KENNIS! Is het wel of geen gft?
Kattengrit
Antwoord: Nee, dit is geen gft. Dit hoort bij het restafval.

Vleesresten

(On)gekookte etensresten
Antwoord: Ja, dit hoort bij het gft.

Antwoord: Ja, dit hoort bij het gft.

Zaagsel uit konijnenhok

Meer informatie over afval scheiden?
Kijk op www.twentemilieu.nl of schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief op www.twentemilieu.nl/nieuwsbrief

Antwoord: Ja, dit hoort bij het gft.

