Beste Hengeloërs
In Hengelo staan we er, net als in de rest
van Twente, niet goed voor als het gaat
om de verspreiding van het coronavirus.
Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en het percentage positieve
tests liggen hier nog steeds hoger dan
het landelijke gemiddelde. Als dit beeld
niet snel verandert, zijn zwaardere maatregelen onvermijdelijk.

Informatie van de
Gemeente Hengelo
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Ik vraag u nogmaals om u goed aan
de regels te houden. Het is echt heel
hard nodig. Dus blijf zoveel mogelijk
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thuis. Vermijd drukte en ga alleen voor
noodzakelijke boodschappen de deur uit.
Werk zoveel mogelijk vanuit huis. Draag
een mondkapje in openbare ruimtes, ook
al is het niet verplicht.
En blijft u ook alstublieft naar elkaar omkijken. In onze stad wonen mensen die
alleen zijn en het moeilijk hebben. Bel ze,
stuur een berichtje, een kaartje of gooi
een tekening door de bus. Een beetje
aandacht maakt een groot verschil.
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Ik besef terdege dat deze tijd voor velen
niet eenvoudig is. Ik wens u veel kracht
en wijsheid. Hou vol Hengeloers!
Burgemeester Sander Schelberg

Geef uw mening over het marktplein
Er zijn vier haalbare scenario’s gemaakt voor hoe het marktplein eruit
kan komen te zien. We horen graag
wat inwoners, ondernemers en bezoekers van Hengelo mooi en minder
mooi vinden aan alle scenario’s. Geef
daarom NU uw mening.

Ga hiervoor naar www.hengelo.nl/
marktplein. Aan de hand van drie vragen
kunt u uw reactie geven. U logt hiervoor
in met DigiD. Ook kunt u een tip en een
top aandragen. Het is de bedoeling dat u
uw mening geeft over alle vier scenario’s.
U kunt reageren tot en met 15 november.
NB: In verband met de aangescherpte
coronamaatregelen staat Bureau Rode

Contac
Wouw zaterdag 14 november niet meer
op de Markt.

Concept ontwerp in december

Alle informatie verwerkt architect Wim

Voogt van OKRA tot een concept ontwerp. Dat is in december gereed. Ook op
dat ontwerp kunt u dan weer uw reactie
geven. We houden u op de hoogte.

Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Ontwerp

• Kavels Stromen

De gemeenteraad vergadert

Voorlopig vinden de Politieke Markten en raadsvergaderingen digitaal
plaats. U kunt de vergaderingen volgen via www.hengelo.nl of via
www.youtube.com/gemeentehengeloOV.
Politieke Markt
De gemeenteraad houdt op dinsdag 17 november een digitale Politieke
Markt. Het programma is als volgt:
A
19.15 - 20.45 uur Onderzoeksrapport m.b.t. afvalbegroting
21.00 - 22.30 uur	Krediet herontwikkeling Lambertuspassage en
omgeving
B
19.30 - 20.30 uur Bestemmingsplan Buitengebied, Schoolbeekweg
20.45 - 22.15 uur Conceptnotitie Heroriëntatie sociaal domein
Weten hoe de digitale vergadering plaatsvindt? Kijk dan op www.hengelo.nl/
politiekemarkt.
Wilt u bij de Politieke Markt inspreken, dan kunt u contact opnemen met
de griffie via e-mail raadsgriffie@hengelo.nl.
Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert digitaal op woensdag 18 november vanaf
19.30 uur. Op de agenda staan onder meer:
• Kredietaanvraag herinrichting kernwinkelgebied
• Transitievisie Warmte: kaders en aandachtspunten
• Grondexploitatie Beckumerstraat
• Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2020
De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.hengelo.nl/
bestuursagenda.

Collectes

Tot en met 14 november collecteert Het Gehandicapte Kind. Van 16 tot en
met 21 november collecteert het Nationaal MS Fonds.

Inzameling textiel

Tussen 23 november en 4 december zamelt de Vereniging Paardrijden
Gehandicapten Ondersteuning oude textiel in. Tussen 16 november en
1 december 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.

Het bestemmingsplan Kavels Stromen
(Dalmeden) is opgesteld om de uitgifte
van enkele kavels in Stromen mogelijk
te maken. Voor het gehele woongebied
Stromen is op basis van het globale
bestemmingsplan Dalmeden in 2008
een ontwerp uitwerkingsplan opgesteld.
Door de gedeeltelijke vernietiging van het
bestemmingsplan Dalmeden door de
Raad van State, konden destijds enkele
kavels niet meegenomen worden in het
uitwerkingsplan.
Naast het mogelijk maken van drie nieuwe bouwkavels, biedt het voorliggende
bestemmingsplan de mogelijkheid om
één kavel te splitsen in twee kavels (hoek
Hollands Diep en Biesbosch). Elders in
Stromen zijn twee kavels samengevoegd
tot één kavel. Op deze manier blijft het
aantal kavels gelijk en blijft daarmee
voldoen aan het in het globale bestemmingsplan Dalmeden vastgestelde
maximum aantal woningen.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en
de bijbehorende stukken van 11 november tot en met 22 december 2020 op
afspraak inzien en op https://www.
ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0164.BP0133-0201. Voor het maken
van een afspraak kunt u contact opnemen
met Marije Brummelhuis. Tijdens de
inzagetermijn kan eenieder schriftelijk,
mondeling of digitaal zienswijzen indienen
bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer
3137395. Voor het mondeling indienen
van zienswijzen kunt u contact opnemen
met Marije Brummelhuis. Een digitale
zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar
maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Bartelinkslaantje nabij 40, 7556 PS,
tijdelijke huisvesting kantoorunit
(10 jaar) (30-10-2020)
• Beursstraat 5, 7551 HP, wijzigen 5 on	zelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden (31-10-2020)
• Deurningerstraat nabij 13 en 74, 7557
HG, kappen 5 elzen (29-10-2020)
• Eduard van Beinumstraat 7, 7558
DR, veranderen/vergroten woonhuis
(30-10-2020)
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• Else Mauhsstraat 145, 7558 RJ,
veranderen/vergroten woonhuis
(01-11-2020)
• Hamerstraat 6, 7556 MZ, wijzigen gevel
(28-10-2020)
• Jurastraat 2, 7559 LE, oprichten erker
(28-10-2020)
• Kuipersdijk 46, 7552 BJ, veranderen
dakconstructie sporthal (28-10-2020)
• Loevestein 81, 7559 RX, plaatsen
veranda (01-11-2020)
• Max van der Stoelstraat (kavel 25
Landmanserve), 7556 LX, oprichten
woonhuis (29-10-2020)
• Mosweg 1, 7556 PG, plaatsen reclame
aan gevel (28-10-2020)
• Nicolaas Beetsstraat 34, 7552 HZ,
plaatsen dakkapel (03-11-2020)
• Nieuwstraat 39, 7551 CT, realiseren
10 appartementen (29-10-2020)
• Nieuwstraat 43, 7551 CT, realiseren
4 appartementen (29-10-2020)
• Oude Grensweg 102, 7552 GD, plaatsen poort en hekwerk (31-10-2020)
• Populierenweg 30, 7556 HC, veranderen/vergroten woonhuis (28-10-2020)
• Raoul Wallenbergstraat (kavel 16
Landmanserve), 7557 ZB, oprichten
woonhuis en hebben uitweg
(29-10-2020)
• Reinierstraat 18, 7553 LD, veranderen/
vergroten woonhuis (04-11-2020)
• Schalmedenweg 16, 7559 RB,
oprichten robotruimte melkveehouderij
(04-11-2020)
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

• Oude Deldenerweg 10, 7555 PR,
veranderen en vergroten kantoor en
werkplaats/opslag. Verlengen beslistermijn met maximaal 6 weken in
verband met strijdigheid bestemmingsplan. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 14-12-2020.

Verleend

• Esaustraat 5, 7553 NP, vervangen
tuinhuisje (04-11-2020)
• Oosterveldsingel nabij 4A (kavel 8),
7558 PK, kappen 1 populier (03-11-2020)
• Plein 1918 1, 7553 BJ, handelen met
gevolgen voor beschermde monumenten (veranderen/vergroten woning)
(29-10-2020)

• ‘t Onland 5, 7555 GH, veranderen/
vergroten woonhuis (03-11-2020)
• Uitslagsweg 93-17, 7556 LN, plaatsen
toegangsdeur (29-10-2020)
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
Verleend

• Binnenhavenstraat 20, 7553 GJ,
revisievergunning voor produceren
hulpstoffen voor gieterij-industrie
(coatings, harsen en katalysatoren)
Inzien en beroep
U kunt de desbetreffende stukken
gedurende zes weken op afspraak inzien
bij de afdeling Ruimte en Bouwen. Het
besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd. Tegen dit besluit kunt
u desgewenst, binnen zes weken vanaf
de dag na de terinzagelegging van dit
besluit, een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de afdeling Bestuursrecht
van de rechtbank Overijssel. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Wet bodembescherming
Instemming schriftelijke
verslagen

Het college van B en W heeft ingestemd
met de schriftelijke verslagen van de uitvoering van de bodemsaneringen aan de:
• Lansinkesweg 28A, kadastrale sectie L
1988 (artikel 39b zesde lid Wbb)
• Onze Lieve Vrouwestraat 25, kadastrale
sectie R 2563 (artikel 39b zesde lid Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikkingen en de bijbehorende stukken van 11 november tot
en met 22 december 2020 op afspraak
inzien. Voor inzien en meer informatie
kunt u contact opnemen met de afdeling
Ruimte en Bouwen. Belanghebbenden
kunnen binnen deze termijn bezwaar
maken bij het college van B en W. Kijk
voor meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.
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Besluit lozen buiten
inrichtingen
Maatwerkvoorschrift
lozing op riool

Het college van B en W heeft besloten
onder voorwaarden toe te staan dat
niet-verontreinigd grondwater wordt
geloosd op de gemeentelijke riolering
aan de:

• Boekeloseweg, vanwege werkzaam	heden voor de herinrichting van de
Boekeloseweg ter hoogte van huisnummers 124 t/m 140
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken van 11 november tot en met
22 december 2020 op afspraak inzien bij
de afdeling Ruimte en Bouwen. 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 een voorlopige voorziening (bijv.
schorsing) doen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Kijk
voor meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Wegwerkzaamheden
In verband met werkzaamheden zijn de
onderstaande wegen afgesloten (zie
www.hengelo.nl/wegwerkzaamheden
voor meer informatie). Omleidingsroutes
worden met gele borden aangegeven.
Genoemde data zijn onder voorbehoud.
• Emmaweg (tussen Helmersstraat en
Vondelstraat), tot en met 13 november
(overdag)

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.

• Stroweg (tussen Grasweg en Watertorenlaan), tot en met 13 november
• Anna Reynvaanweg (deels),
17 november
• Stadionlaan (tussen Athenestraat en
Heliosstraat), 12 tot en met
18 november
• Kruising Esrein/Laan Hart van Zuid,
30 november tot en met 11 december

• Boekeloseweg (tussen Breemarsweg
en nr. 140), tot en met 18 december
• Deldenerstraat (tussen Geerdinksweg
en Tuindorpstraat), tot en met
31 december
• Lage Weide (t.h.v. Twentebad), tot en
met 8 januari 2021
• Beekstraat (deels), 9 november tot en
met 18 januari 2021

Balies Burgerzaken en
Gemeentebelastingen open

Afspraak op stadhuis?

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

 lleen op afspraak!
A
• 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

Hebt u een afspraak op het stadhuis
maar hebt u verkoudheids- of griepverschijnselen? Bel ons dan even. We
kunnen uw afspraak verzetten, of u
telefonisch verder helpen.

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.

Loden waterleidingen in huis

In huizen die gebouwd zijn vóór 1960 kunnen nog loden waterleidingen zitten.
Lood in drinkwater is ongezond, zeker voor jonge kinderen. Daarom is het belangrijk om loden leidingen te (laten) vervangen. In de jaren ‘90 zijn in Hengelo
al veel loden leidingen voorzien van een plastic binnenkant. Maar in sommige
huizen is dat nog niet gebeurd.
Eigenaar of huurder
Huis- en pandeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het vervangen van de
leidingen binnenshuis (achter de watermeter). Het grootste deel van de waterleidingen zit vaak onder de vloer of in de muur. Controleer daarom bij de watermeter of uw huis nog loden leidingen heeft. Zijn de leidingen bij de watermeter
van lood? Dan is de kans groot dat er verderop ook nog loden leidingen liggen.
U kunt de leidingen het beste laten vervangen door een erkend installateur.
Woont u in een huurhuis? Dan moet de woningcorporatie/verhuurder de loden
leidingen vervangen.
Wat doet Vitens?
Vitens is verantwoordelijk voor de hoofd- en aansluitleidingen (vóór de watermeter). Het hoofdnetwerk van Vitens is volledig loodvrij. Er zitten alleen nog
wat laatste resten lood in enkele zogenoemde aansluitleidingen. Vitens
benadert de bewoners van die adressen om deze leidingen zo snel mogelijk te
vervangen. Kijk voor meer informatie op:
• www.vitens.nl/service/loden-leidingen
• ggdleefomgeving.nl/schadelijke-stoffen/lood/lood-en-gezondheid
Daar vindt u ook een filmpje hoe u een loden waterleiding kunt herkennen door
middel, van een test.
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