Nieuw: Ontwikkelplein voor
hulp en informatie
Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 15 september 2020

In de bibliotheek aan de Beursstraat kunt u vanaf nu terecht op
het nieuwe Ontwikkelplein. Het
Ontwikkelplein is bedoeld voor
iedereen die iets wil leren of hulp
nodig heeft. Het is dé plek voor
informatie, oefenen, ontdekken,
ontmoeten en praktische hulp.

Hulp bij werk zoeken
Sollicitatiespreekuur
Elke 3e maandag van de maand
13.00 - 15.00 uur

Hulp bij opvoeding
Loes
Elke 1e dinsdag van de maand
15.00 - 17.00 uur

Hulp bij brieven en formulieren
Brievenhulp
Maandag 14.00 - 16.00 uur

Informatie over scholing en loopbaan
Leerwerkloket
Elke woensdag en donderdag
10.00 - 15.00 uur

Hulp bij het ouder worden
Buuf van Brokant
Elke 2e donderdag van de maand
16.00 - 19.00 uur

Informatie over vrijwilligerswerk
Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo
Maandag, dinsdag, donderdag
09.00 - 14.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur

Opruimspreekuur
Happy in Organising
Elke 2e donderdag van de maand
16.00 - 19.00 uur

Leren met behulp van de computer
Oefenplein
Zelfstandig:
Tijdens openingstijden bibliotheek
Onder begeleiding:
Woensdag 10.00 - 13.00 uur

Pleinpret

Tot en met zondag 20 september staan er op het Burgemeester Jansenplein twee attracties voor kleine kinderen: een autobaantje en een draaimolen. Ook kunt u een lekkere suikerspin halen of wat lekkers bij de
gebakkraam.
Openingstijden
Dinsdag en woensdag
Donderdag en vrijdag
Zaterdag			
Zondag			

13.00 tot ±18.00 uur
13.00 tot ±20.30 uur
10.00 tot ±20.30 uur
12.00 tot 19.00 uur

Bestemmingsplannen
Onherroepelijk

Het volgende bestemmingsplan is
op 2 september 2020 onherroepelijk
geworden.
• 	Watertorengebied
Het bestemmingsplan Watertorengebied is op 1 juli 2020 vastgesteld door
de gemeenteraad. Het vastgestelde
bestemmingsplan en de bijbehorende
stukken lagen van 22 juli tot en met
1 september 2020 ter inzage. Tijdens
deze inzagetermijn is geen beroep
ingesteld bij de Raad van State.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

De gemeenteraad houdt op dinsdag 22 september vanaf 19.30 uur een
Politieke Markt in het stadhuis. Het programma:
Stadhuishal
19.30 - 20.30 uur	Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Hengelo
Noord, Slangenbeek
21.00 - 22.00 uur	Instellen bedrijveninvesteringszone (BIZ) gebruikers
binnenstad Hengelo 2021-2025
Bedrijfsrestaurant
19.30 - 20.30 uur Continue organisatieontwikkeling
21.00 - 22.00 uur	Coronadebat over bevoegdheid burgemeester/
gemeenteraad op lokaal gebied
Wilt u de Politieke Markt bijwonen of wilt u inspreken, dan verzoeken
wij u om zich hiervoor tijdig aan te melden in verband met de geldende
coronamaatregelen. Aanmelden kan via e-mail raadsgriffie@hengelo.nl.
De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.hengelo.nl/
bestuursagenda.

Collectes

Tot en met 19 september collecteert de Nierstichting. Van 21 tot en met
26 september collecteert Handicap NL.

Informatie over de nieuwe Donorwet
Spreekuur Donorwet
Dinsdag 10.00 - 13.00 uur
Hulp bij juridische vragen
Juridisch spreekuur
Dinsdag 10.00 - 13.00 uur

Het Ontwikkelplein zit op de tweede
verdieping van de bibliotheek aan de
Beursstraat en is toegankelijk tijdens de
openingstijden van de bieb.
Kijk voor meer informatie op www.
bibliotheekhengelo.nl.

Officiële bekendmakingen

Inzien
U kunt het bestemmingsplan inzien op
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0129-0301.

Politieke Markt
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Hulp bij Nederlands leren
Taalpunt Hengelo
Woensdag 10.00 - 12.00 uur
Donderdag 14.00 - 16.00 uur

Hulp bij computers en digitale vragen
Digihulp
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 15.00 uur

Ontvangen

• 	Asterstraat nabij 9, 7555 CV, kappen
1 notenboom (03-09-2020)
• 	Beukweg 72, 7556 DG, plaatsen
dakopbouw (03-09-2020)
• 	Everlo 21, 7556 ZN, plaatsen dakkapel
(08-09-2020)
• 	Merelweg 1, 7557 AC, plaatsen airco
(07-09-2020)
• 	Oelerweg 10, 7555 GS, kappen 2 dennen, 1 esdoorn en 1 beuk (03-09-2020)
• 	Oude Grensweg 85, 7552 GE, kappen
3 naaldbomen (05-09-2020)
• 	Piet Muyselaarstraat 64, 7558 ZT,
plaatsen schutting (01-09-2020)
• 	Reimersdennenweg 13A, 7559 PL,
verplaatsen opslaghal (04-09-2020)
• 	Thiemsbrug 2, 7551 EZ, intern veranderen winkelpand (08-09-2020)
• 	Withagsmedenweg nabij 5, 7559 RD,
oprichten woonhuis, tuin- en kapschuur
(07-09-2020)
• 	Woolderesweg 173, 7555 LL, kappen
1 spar (07-09-2020)
• 	Zirkoonstraat 10-2, 7554 TT, plaatsen en
vernieuwen reclamezuil (03-09-2020)
De publicatie van bovenstaande aanvragen is bedoeld om u tijdig te informeren
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Medewerkers van diverse organisaties
zijn aanwezig voor hulp op het gebied
van taal, digitale vaardigheden, werk,
studie, opvoeding, gezondheid, financiën
en juridische zaken. Alle inloopspreekuren zijn gratis.

Hulp bij digitale overheidsdiensten
Informatiepunt Digitale Overheid
Dinsdag 10.00 - 13.00 uur

Wo

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

• 	Grevenbicht nabij 8 (kavel 47), 7559
VP, oprichten woonhuis en hebben
uitweg. Verlengen beslistermijn met
maximaal 2 weken in verband met
bouwbesluit. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 24-09-2020.
• Haringvliet 3 (kavel 21), 7559 VJ
(aanvraag gepubliceerd als Biesbosch
nabij Wieden 3), oprichten woonhuis.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met bouwbesluit.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 23-10-2020.
• 	Rozenbottel 26, 7559 RG, aanpassen
zolderconstructie. Verlengen beslistermijn met maximaal 6 weken in verband
met bouwbesluit. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 27-10-2020.

Verleend

• 	Beukweg 92F en 92K, 7556 DG, handelen met gevolgen voor beschermde
monumenten (plaatsen dakramen)
(07-09-2020)
• 	Bijenkorf 64 ( kavel 8), 7559 EP (aanvraag gepubliceerd als Bijenkorf nabij 66),
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(08-09-2020)
• 	Europalaan/Bornsestraat, Wegtersweg
en Amerikalaan, 7559 SC, plaatsen
	6 vlaggenmasten op 3 locaties (tijdelijk
voor 2 maanden) (07-09-2020)
• Geerdinksweg 85, 7555 DJ, veranderen/
vergroten woonhuis (09-09-2020)
• 	Marktstraat 24, 7551 DV, plaatsen
nieuwe kozijnen en schilderen voorgevel
(10-09-2020)
• 	Marterstraat 84, 7559 AJ, plaatsen
erker (09-09-2020)
• 	Oldenzaalsestraat 205V en 205W,
7557 GK (aanvraag gepubliceerd als
Oldenzaalsestraat nabij 201), oprichten
bedrijfsgebouw (08-09-2020)
• 	Oosterveldsingel 39, 7558 PJ (aanvraag gepubliceerd als Oosterveldsingel nabij 41), oprichten bedrijfspand
(04-09-2020)

• 	Rümkehof 25, 7555 NL, plaatsen
dakopbouw (08-09-2020)
• 	Van Ostadestraat 33, 7556 EW,
veranderen/vergroten woonhuis
(04-09-2020)
• 	Vikkerhoekweg nabij 46, 7555 PM,
kappen 1 eik (met directe inwerkingtreding i.v.m. noodkap) (09-09-2020)
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
Ontwerpbesluit

• 	Jean Louis Pisuissestraat 46, 7558 LS,
brandveilig gebruiken Scouting Hasselo
(08-09-2020)
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van
16 september tot en met 27 oktober
2020 op afspraak inzien bij de afdeling
Ruimte en Bouwen. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk zienswijzen
indienen bij het college van B en W.
Desgewenst kunt u mondeling uw
zienswijzen kenbaar maken.

Activiteitenbesluit
milieubeheer
Ingekomen melding

Het college van B en W heeft een
melding ontvangen voor:
• 	Oosterveldsingel nabij 7, Autoschade
Nijland, oprichten autoschadebedrijf
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 melding geen bezwaar- of
beroepschrift indienen.
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World Cleanup Day

Op zaterdag 19 september is
het World Cleanup Day. Die dag
gaan overal in de wereld mensen
de straat op om zwerfafval op te
ruimen in de eigen wijk of buurt.
Helpt u ook mee in Hengelo? Als
iedereen een uurtje zijn handen uit
de mouwen steekt, is de buurt al
snel een stuk schoner!

Militaire oefening

Van 22 tot en met 24 september
is er een militaire oefening op
Twente Airport. Tijdens de
oefening landt meerdere keren
een vliegtuig, tussen 09.00 en
23.00 uur. De militairen zijn niet
bewapend.

Te kappen bomen

Bomen op gemeentegrond die ziek
zijn of die te dicht bij elkaar staan,
kunnen zonder kapvergunning worden
gekapt. Zo krijgen de gewenste (of
beste) bomen meer ruimte, zodat deze
beter kunnen uitgroeien. De gemeente
publiceert deze categorie bomen een
paar keer per jaar in een overzicht in dit
Gemeentenieuws en op www.hengelo.
nl > zoek op ‘Kappen van bomen’. De
bomen worden niet eerder gekapt dan
zes weken na de datum van publicatie.
Overzicht
Hiernaast staat het overzicht van voorgenomen te kappen bomen op gemeentegrond voor de komende periode. Hierin
staat de locatie, het aantal en de soort
boom vermeld. Als er wordt herplant, is
dit aangegeven.

Wegwerkzaamheden
In verband met weg- of andere werkzaamheden zijn de komende tijd de
volgende 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.
• Pasteurstraat, tot en met 18 september
• Athenestraat (t.h.v. nr. 13/15), tot en
met 18 september
• Havenkade (t.h.v. Schippersstraat),
21 september 11.00 tot 14.30 uur
• Athenestraat (versmalling t.h.v. nr.
1-19), tot en met 25 september

• Beekstraat (deels), tot en met
25 september
• Peter Rubensstraat, tot en met
2 oktober
• Veldwijk Zuid (diverse locaties, geen
afsluiting/kleine hinder), tot en met
2 oktober
• Athenestraat (kruising Stadionlaan/
Socratesstraat), 30 september tot en
met 16 oktober
• 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

•	Albert van Dalsumstraat 28,
1 kastanje (herplant)
•	Anna Bijnsstraat 43, 1 berk en 1 eik
(herplant)
•	Bantingstraat 2, 1 meidoorn
•	Bantingstraat 3 en 5, 2 lijsterbessen
(herplant)
•	Bartelinkslaantje 34-36, 6 berken
•	Berfloweg nabij 39, 2 lijsterbessen
•	Bronkhorststraat t.h.v. 1, 1 zomereik
•	Bruno Walterstraat 25, 1 zomereik
•	Curiestraat 50, 1 kerstden
•	De Akker 7, 2 sierkersen (herplant)
•	Dolf Nijhoffstraat 12, 1 esdoorn
(herplant)
•	Else Mauhsstraat 29-39, 8 sierkersen
•	IJsselstraat 31, 1 berk
•	Jan Tinbergenstraat 11, 1 kastanje
(herplant)
•	Julia Culpstraat 58, 4 elzen
•	Kees van Barenstraat 3, 1 berk (herplant)
•	Landsteinerstraat 13 t/m 27, 4 lijsterbessen (herplant)

•	Landsteinerstraat 48, 1 esdoorn (herplant)
•	Londenstraat achter 55, 1 zomereik
•	Nicolaas Beetsstraat 39, 1 esdoorn
•	Palingstraat 56, 1 populier (herplant)
•	Palfijnstraat nabij 19, 3 zomereiken
•	Palfijnstraat 27, 2 zwarte berken (herplant)
•	Palfijnstraat nabij 35, 1 amberboom,
1 zilverspar en 2 Weymouth dennen
•	Paul Pellastraat achter 122, 1 linde
•	Paul van Kempenstraat 85, 1 esdoorn
(herplant)
•	Reimersdennenweg 17, 1 berk (herplant)
•	Reitzstraat 2 t/m 40, 1 esdoorn en
2 Noorse esdoorns (herplant)
•	Stadionlaan 40, 1 lijsterbes (herplant)
•	Stephensonstraat 16, 1 linde (herplant)
•	Tom Brandstraat 17, 1 berk
•	Torenlaan 46, 1 zomereik (herplant)
•	Van Koetsveldstraat 8, 1 appelboom
(herplant)
•	Veluwestraat 98, 1 es (herplant)
•	Wethouder Voogdgeertstraat 49 t/m 65,
4 sierkersen (herplant)

•	Wethouder Voogdgeertstraat 23, 1 els
•	Woltersweg 4, 1 vleugelnoot (herplant)

Meer weten?
Wilt u weten welke soort boom wordt
herplant en waar precies, kijk dan in
het uitgebreidere overzicht op www.
hengelo.nl > Gemeentebalie > zoek op
‘Kappen van bomen’.
Hebt u daarna nog vragen of wilt u
nader overleg, dan kunt u contact
opnemen met het KlantContactCentrum
van de gemeente via www.hengelo.nl >
Contact, via e-mail gemeente@hengelo.
nl of telefoon 14074.

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

 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

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.

