Groene tuin: goed voor de natuur
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Steeds meer mensen laten hun
voor- en achtertuin betegelen.
Tegelijkertijd verandert het
klimaat. Weersomstandigheden
worden steeds extremer, met meer
hitte en hoosbuien. Dit alles heeft
gevolgen voor de waterhuishouding en temperatuur in de stad en
het beïnvloedt de biodiversiteit.
Vergroen uw tuin

Door het aanleggen van meer groen in
de tuin of op het dak wordt regenwater
beter vastgehouden. Groen zuivert de
lucht en geeft schaduw en verkoeling.
Een gevarieerde tuin met bomen, struiken en (bloeiende) planten biedt vogels,

insecten zoals bijen en vlinders, egels en
andere dieren een plek om te leven. En
een groene tuin is een fijne plek om naar
te kijken, in te ontspannen of te werken.
Kijk voor tips om uw tuin te vergroenen
op www.steenbreek.nl/tuintips.

Groen in Hengelo

Ook de gemeente Hengelo is op verschillende manieren bezig om de stad
groener te maken. Enkele voorbeelden:
• Meer kruidenrijke graslanden en
bermen
• Aanplanten van stinzebollen voor
bijen en andere insecten, o.a. in het
Weusthagbos, aan de Hasselerbaan,
Deurningerstraat en Haaksbergerstraat

• Aanleggen van bloemeneilanden en
kruidenrijke bermen bij het FBKstadion
• Natuurlijke inrichting van beken en
oevers in samenwerking met waterschap Vechtstromen
• Aanleggen van nieuwe vaste plantenvakken in de binnenstad
• Aanplanten van fruitbomen bij het
Dekkersveld (Klein Driene)

Wilt u meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.
hengelo.nl/biodiversiteit. Wilt u weten
wat de effecten van wateroverlast, hitte
en droogte voor Hengelo zijn, kijk dan op
https://twn.klimaatatlas.net.

Bouwkavels Meander Zuid in verkoop
In het plan Meander Zuid komen
26 nieuwe bouwkavels op de
markt, variërend in grootte van
348 m² tot 769 m². Dit zijn vrije
kavels: u koopt een stuk grond
van de gemeente waarop u uw
vrijstaande woning bouwt.
Woongebied Meander ligt in het midden
van de wijk, tussen het woongebied
Stromen en de groene weide.
In Meander woont u prachtig in het
groen en ook water speelt er een
belangrijke rol. De verkoop is op 15 juni
gestart en loopt tot en met 21 juni.

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt op dinsdag 23 juni een Politieke Markt.
Het programma:
19.00 - 20.30 uur Kadernota 2021-2024
21.00 - 22.30 uur Initiatiefvoorstel maai- en zaaibeleid
		
(onder voorbehoud)
Wilt u weten hoe u mee kunt praten? Kijk dan op www.hengelo.nl/
politiekemarkt.
Bij het verschijnen van dit Gemeentenieuws is nog niet bekend of de
vergadering digitaal of fysiek plaatsvindt. Kijk daarom in de loop van
deze week op www.hengelo.nl/bestuursagenda. Daar vindt u het
definitieve programma en de bijbehorende stukken.

Ballen-kunstwerk in onderhoud

Ziet u volgende week mensen sleutelen aan ‘Object 16’ van kunstenaar
Bert Meinen? Dan kan dat kloppen. De ‘ballen van Bert’ gaan namelijk
een paar weken op vakantie naar Barneveld. Daar krijgen ze een volledige
opknapbeurt en worden ze voorzien van nieuwe coating. Daarna wordt
het kunstwerk natuurlijk weer teruggeplaatst aan de Deldenerstraat.
Wanneer dat precies gaat gebeuren, weten we op dit moment nog niet.

Loting
Na de sluitingsdatum bepaalt notaris
Suwijn via loting de volgorde van
inschrijving. Deze volgorde is bepalend
voor het toewijzen van opties op kavels.
Na de loting wordt aan u bekend
gemaakt of en op welke kavel u een
optie krijgt.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie in de kavelkiezer op www.kavelsinhengelo.nl.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Aaltje Noordewierstraat 62, 7558 JW,
hebben uitweg (02-06-2020)
• Bandoengstraat 7, 7556 TE, oprichten
onderwijsgebouw (08-06-2020)
• Cardiffstraat 3, 7559 KC, plaatsen
zonnepanelen (29-05-2020)
• Coba Ritsemastraat nabij 16, 7556
PJ, oprichten 52 woonhuizen fase 2
(04-06-2020)
• Coba Ritsemastraat nabij 22, 7556 PJ,
oprichten 22 woonhuizen (04-06-2020)
• Deldenerstraat 215, 7555 AD, plaatsen
carport (08-06-2020)
• F. Hazemeijerstraat nabij 350 (perceel
ProRail), 7555 RJ, kappen1 boom
(03-06-2020)
• Helmersstraat 6, 7551 BR, vervangen
kozijnen en verhogen borstwering
(05-06-2020)
• Marktstraat 24, 7551 DV, plaatsen
nieuwe kozijnen en schilderen voorgevel (05-06-2020)
• Multatuliplantsoen 16, 7552 JL,
plaatsen dakkapel (05-06-2020)
• Oosterveldsingel nabij 41, 7558 PJ,
oprichten bedrijfspand (05-06-2020)
• Zuidelijke Havenweg 40, 7554 RR,
kappen 1 beuk (09-06-2020)
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

• Jan Luikenstraat 12, 7552 XK,

plaatsen dakkapel. Verlengen beslistermijn met maximaal 6 weken
in verband met de welstandtoetsing.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 31-07-2020.

Verleend

• Bevrijderslaantje nabij 10, 7551 KT,
handelen met gevolgen voor beschermde monumenten (plaatsen
kunstwerk) (04-06-2020)
• Celebesstraat 18, 7556 SV, handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
(plaatsen overkapping) (09-06-2020)
• Pieter de Hoochstraat 1, 3, 5, 7, 9 en
11, 7556 PP (aanvraag gepubliceerd
als Pieter de Hoochstraat nabij 16),
oprichten 6 patiowoningen
(09-06-2020)
• Toulousestraat 8, 7559 KH, plaatsen
carport (05-06-2020)
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
Verkeersbesluit

Het college van B en W heeft een
verkeersbesluit genomen voor:
• Het tijdelijk opheffen van de tijdsbeperking die van kracht is op de
laad- en losgelegenheid aan de
Willemstraat door het plaatsen van

verkeersbord E7 zonder onderbord
bij de laad- en losgelegenheid
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken
van 17 juni tot en met 28 juli 2020 op
afspraak inzien bij het Publieksplein.
Wanneer u belanghebbende bent, kunt
u tijdens de inzagetermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van B en W. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en tenminste
bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar. Gelijktijdig
met het indienen van een bezwaarschrift
kunt u de voorzieningenrechter van de
rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht (postbus 10067, 8000 GB Zwolle)
vragen een voorlopige voorziening te
treffen. Een verzoek om een voorlopige
voorziening moet dezelfde gegevens
bevatten als een bezwaarschrift.

Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van B en W heeft besloten
de volgende gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen:
• Parkeerterrein De Wilmskamp, 3e
plaats van links, van 4 extra brede
plaatsen naast reeds bestaande
gehandicaptenparkeerplaatsen

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende tekening,
die deel uitmaakt van het besluit, op
afspraak inzien bij het Publieksplein.
Tegen dit besluit kunt u tot 22 juli
2020 een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van B en W. Kijk
voor meer informatie op www.hengelo.
nl/bezwaar-beroep.

Wegwerkzaamheden
In verband met weg- of andere
werk-zaamheden 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.
• Dorpsmatenstraat (mobiele kraan),
19 juni, 08.00 - 14.00 uur
• Cornelis Evertsenstraat (tussen nr.
2 en Witte de Withstraat), tot en met
19 juni

Inzameling textiel

• Jan van Galenstraat (tussen M.A. de
Ruyterstraat en Witte de Withstraat),
mobiele kraan enkele dagen tot 26 juni
• Hermesstraat (t.h.v. Apolloplein), tot
en met 2 juli
• Lansinkesweg (tot Emmaweg, zijde
brandweerkazerne), tot en met 3 juli
• Jan van Galenstraat (tussen Piet
Heinstraat en Witte de Withstraat),
mobiele kraan enkele dagen tussen
17 juni en 10 juli
• 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

Balies Burgerzaken en
Gemeentebelastingen open

Informatiewijzer Hengelo

Veel zaken kunt u zelf online regelen
via www.hengelo.nl.

Meldingen openbare ruimte

Momenteel is nog een inzamelingsronde gaande. Misschien hebt u al een
zak ontvangen? Het kan ook zijn dat u ‘m nog krijgt. Tot 19 juni worden de
zakken nog verspreid, en tot 23 juni worden de zakken opgehaald.

Waar laat ik mijn corona-afval?

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

Alleen op afspraak!
• Maandag t/m donderdag
van 08.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur

De verzamelcontainers voor textiel blijven voorlopig gesloten. U kunt uw
oude textiel zelf wegbrengen naar kringloopwinkel Het Goed. Of u bewaart
het thuis tot de Vereniging Paardrijden Gehandicapten het huis-aan-huis
komt ophalen. U ontvangt altijd van tevoren een zak in uw brievenbus.
Daarop staat vermeld wanneer men de zak weer komt ophalen.

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.

Zorgloket bereikbaar

• Maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur

Meldingen of vragen over bijvoorbeeld
groenonderhoud, straatverlichting,
losliggende stoeptegels of speelvoorzieningen kunt u doorgeven via www.
hengelo.nl of de gratis BuitenBeter app.

Telefoon: (074) 245 9131
E-mail: zorgloket@hengelo.nl

Lukt het niet via internet of app?
Dan mag u bellen naar 14074.

