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Hebt u de nieuwe website van de
gemeente Hengelo al bekeken?
De website heeft niet alleen de
nieuwe, frisse huisstijl gekregen,
maar ook vernieuwde navigatie
en een duidelijke zoekstructuur.
Ook is de toegankelijkheid sterk
verbeterd. www.hengelo.nl is een
klantgerichte website met informatie waar u ook echt op zit te
wachten.
Klantgericht en data-gestuurd
Door analyses van zoekgedrag en pageviews is goed te zien welke pagina’s
interessant zijn voor inwoners, ondernemers en bezoekers. De meest gezochte
pagina’s hebben dan ook een prominente
plek op de homepage gekregen. Juist die
pagina’s zijn tot in de puntjes verzorgd.
Toegankelijk
Er is veel aandacht besteed aan digitale
toegankelijkheid. De website is getest
door een groep van inwoners, ondernemers en bezoekers van Hengelo,

ook mensen met een beperking. De
gemeente streeft ernaar om de website
zo geschikt mogelijk te maken voor
mensen die niet (goed) kunnen zien of
horen, moeite hebben met ingewikkelde
teksten of geen muis kunnen gebruiken.
Nooit af
Het online team van de gemeente
analyseert de gegevens van de website

regelmatig om hem actueel te houden.
Dat betekent dat de site continue
in ontwikkeling is en elke keer weer
verbeterd wordt. De website van de gemeente trekt jaarlijks gemiddeld 550.000
bezoekers. 47% bezoekt de site met de
mobiele telefoon. Dat aantal neemt elk
jaar toe. De website werkt voor iedereen,
of u nu een pc, tablet of smartphone
gebruikt.

Officiele bekendmakingen
Beleidsregel sluiting van
voor het publiek openstaande gebouwen
Concept

De gemeente is verhuisd

Sinds vorige week is de gemeente te vinden in de binnenstad. U vindt ons
nu in het nieuwe gebouw aan het Burgemeester van der Dussenplein 1.
De ingang zit aan de kant van Thiemsbrug. U bent van harte welkom.

Artikel 2:34, het zogeheten ‘ondermijningsartikel’, is per 18 november 2019 toegevoegd aan de Algemene plaatselijke
verordening van Hengelo. De burgemeester heeft op 23 december 2019 de
concept beleidsregel voor toepassing
van artikel 2:34 APV vastgesteld. Op
basis van dit artikel kan de burgemeester
- in het belang van de openbare orde,
veiligheid of gezondheid - de sluiting van
een voor het publiek openstaand gebouw
en bijbehorend erf bevelen.
Inzien en zienswijzen
U kunt de concept beleidsregel van
12 februari tot en met 24 maart 2020
inzien via www.hengelo.nl/terinzage.
Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk zienswijzen indienen bij de burgemeester. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Lyan Davina.

Bestemmingsplannen
Bij binnenkomst
• Hebt u een afspraak? Meld u zich dan aan via de zuil in de centrale hal.
Vanaf daar verwijzen wij u naar de juiste plek.
• Komt u voor een vergadering in het vergadercentrum? Dan kunt u daar
rechtstreeks naartoe lopen.
• Hebt u een afspraak met een medewerker ergens anders in het gebouw? Meld u dan bij de receptie. U wordt dan opgehaald door degene
waar u een afspraak mee hebt.

Collectes

Tot en met 15 februari collecteert Cunera Sint Marcellinus. Van 17 tot en
met 22 februari wordt er niet gecollecteerd.

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/reactieformulier
Facebook: www.facebook.com/
gemeentehengelo
Instagram: gemeentehengelo
Veel zaken kunt u zelf online regelen via
www.hengelo.nl/loket.
Toch naar het stadskantoor? Maak dan
een afspraak, dan komt u niet voor niets.

Balies Burgerzaken en
Gemeentebelastingen open
• 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

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.

Onherroepelijk

Het volgende bestemmingsplan is op
13 september 2019 onherroepelijk
geworden.
• Buitengebied, herziening Nijhuisbinnenweg 16
Er was binnen de termijn 1 beroepschrift
ingediend. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan en het beroep niet ontvankelijk verklaard.
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.
BP0118-0301.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Bijenkorf nabij 74, 7559 EP, oprichten
woonhuis (29-01-2020)

• Brugginksweg 6, 7555 PB, kappen 1 es
(29-01-2020)
• Cruys Voorberghstraat 197, 7558
WX, veranderen/vergroten woonhuis
(28-01-2020)
• Elsloo 5, 7559 VN, hebben uitweg
(30-01-2020)
• Esmanvoetpad 11, 7554 PC, veranderen schuur naar wonen (beschermd
gemeentelijk karakteristiek pand)
(31-01-2020)
•G
 rundellaan 36, 7552 ED, wijzigen
brandscheidingen en vergroten brandcompartimenten (29-01-2020)
• Lansinkesweg 30, 7553 AE, veranderen
bestaande bouwwerktechniekhuis
brandveilig gebruik (intern) (24-01-2020)
•L
 eusveenweg 25, 7556 VA, veranderen/vergroten woonhuis (01-02-2020)
• Pastoriestraat 17, 7551 DJ, handelen
in strijd met bestemmingsplan
(vestigen horeca-activiteiten, aanbrengen lichtreclame en hebben terras)
(21-01-2020)
• Raoul Wallenbergstraat nabij 24, 7557
ZB, oprichten woonhuis (31-01-2020)
• Willemstraat 62 en 64, 7551 DN,
realiseren 8 appartementen 1e en 2e
verdieping (01-02-2020)
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.

Verleend

• Buizerdhof 4, 12, 20 en 28, 7557 PZ,
plaatsen balkonbeglazing (04-02-2020)
• Industriestraat 162, 7553 CV, vervangen
kozijnen (04-02-2020)
• Kettingbrugweg nabij 48, 7552 CW,
gedeeltelijk asfalteren Kettingbrugweg
(30-01-2020)
• Nachtegaalspad 3, 7553 AC, vervangen
	bestaande garage en renoveren
tuinmuur (29-01-2020)
• Nieuwe Grensweg 63A, 7552 PA
(aanvraag gepubliceerd als Nieuwe
Grensweg 63), plaatsen tijdelijke
mantelzorgwoning (04-02-2020)
• Oude Grensweg 102, 7552 GD, veranderen/vergroten woning (30-01-2020)
• Steenbokstraat 66, 7557 LH, plaatsen
dakopbouw 04-02-2020)

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.

• Pentropsdijk/Nieuwe Grensweg, 11, 12
en 13 februari
• Cornelis Evertsenstraat (tussen M.A.
de Ruyterstraat en Witte de Withstraat),
t/m 13 februari
• Lansinkweg (t.h.v. nr. 59), t/m 6 maart
• Witte de Withstraat (mobiele kraan,
in fases), t/m 14 februari en 7 februari
t/m 14 maart

• Topaasstraat 21, 7554 TJ, veranderen
uitwegen (03-02-2020)
• Vosboerweg 20-2, 7556 BS, plaatsen
handelsreclame (29-01-2020)
• Zoutwinningsweg 29, 7554 RP (aanvraag gepubliceerd als Zoutwinningsweg nabij 25), oprichten bedrijfspand
(03-02-2020)
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.

Uitgebreide procedure
Ontvangen

• P.C. Hooftlaan 200, 7552 HE, brandveilig maken 2 lokalen (28-01-2020)
De ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter inzage wordt gelegd.

Verleend

• Albersdijk 20, 7554 RJ, plaatsen
56 zonnepanelen (31-01-2020)
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
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
afdeling Bestuursrecht van de rechtbank
Overijssel. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Wet kinderopvang
Inschrijving

In het Landelijk Register Kinderopvang is
ingeschreven:
• Smallsteps BV, locatie peuterspeelzaal Esrein (kinderdagverblijf),
Kerkstraat 116, 7553 VX (registratienr LRK: 239022762), per 24-02-2020
Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact
op met het Meldpunt Kinderopvang.

16.02
Kindercarnaval

Hengelo zonder afval
Wat mag er bij verpakkingen?
Plastic verpakkingsmateriaal, blik en

Blik

Plastic verpakkingsmateriaal

drankenkartons mogen samen in

•
•
•
•
•
•

•
•

de verpakkingencontainer.

Drankenkartons
•
•
•

Conservenblikken
Honden- en kattenvoerblikjes
Blikjes van frisdranken en bier
Soep-, vlees- en groenteblikken
Limonadesiroopblikken en -flessen
Waxinelichtcupjes

•
•

Frisdrankpakken
Wijnpakken
Zuivelverpakkingen, zoals pakken voor melk, yoghurt en vla

•
•

Plastic tassen
Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-,
paté- of koffiemelkkuipjes
Knijpflessen van sauzen, zoals ketchup
en mayonaise
Flacons van was- en
schoonmaakmiddelen
Tubes van verzorgingsproducten
Flesjes van braadolie, keukenazijn,
frisdrank, water en zuivel

En dit hoort niet bij verpakkingen:

Twijfelt u weleens of iets bij de verpakkingen mag?

•
•

Volg dan het stappenplan:

•
•
•

Verpakkingen met inhoud
Verpakkingen van chemisch afval - bijvoorbeeld make-upverpakkingen,
terpentineflessen, kitkokers en gevulde verfblikken
Piepschuim - bijvoorbeeld fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes en
verpakkingsvulmateriaal
Resten papier, karton of folie - bijvoorbeeld afdekmaterialen,
chipsverpakkingen en doordrukstrips (pillen of kauwgom)
Andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen - bijvoorbeeld
tuinstoelen, videobanden, tandenborstels, speelgoed en
landbouwplastic

Wat wordt er van verpakkingen gemaakt?

Wist u dat...

Nadat uw verpakkingen zijn ingezameld door Twente Milieu gaan ze naar de verwerker.

•

Verpakkingen niet uitgespoeld hoeven te zijn? Maar wel zo
leeg en plat mogelijk.

•

Doppen op de lege verpakkingen mogen blijven zitten?

•

Alleen éénmalige verpakkingen van plastic, drankenkartons en
blik bij verpakkingen horen? Gebruik je het vaker dan één keer?
Dan hoort het er niet bij.

Uiteindelijk worden er van uw verpakkingen weer nieuwe producten gemaakt, bijvoorbeeld:

Emmer

Toiletpapier

Sportkleding

Waar laat ik mijn verpakkingen (plastic, blik en drankenkartons)?

Is het wel of geen verpakking?

LEGE HAARLAKBUS
Milieupark
Verpakkingen kunt u ook kwijt op het Milieupark.

OPBLAAS
ZWEMBADJE

TANDPASTATUBE
Antwoord: Ja, dit is een
plastic verpakking.

KUNSTSTOF
TUINSTOEL
Antwoord: Nee, dit is geen
verpakking. Dit mag bij hard
kunststof op het Milieupark.

Milieuplein
Verpakkingen kunt u ook kwijt bij een milieuplein. Een milieuplein is een groep (ondergrondse)
containers bij elkaar waar u verschillende gratis afvalstromen naartoe kunt brengen. Zorg ervoor dat
uw afval gemakkelijk in de container past. Zo voorkomt u dat de container klemt en kunnen mensen
na u ook hun afval kwijt. Kijk voor de dichtstbijzijnde verpakkingencontainer in de gratis app van
Twente Milieu of op www.twentemilieu.nl/hengelo/containerlocaties.

TEST UW KENNIS!

Antwoord: Nee, dit is geen
verpakking. Dit hoort bij het
restafval.

Huis-aan-huis
Verpakkingen worden vierwekelijks huis-aan-huis opgehaald bij laagbouwwoningen met een
verpakkingencontainer. Kijk in de gratis app van Twente Milieu of op
www.twentemilieu.nl/hengelo/afvalkalender wanneer bij u de verpakkingen worden opgehaald.

Antwoord: Ja, dit is een
verpakking van blik.

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

