Aangepaste dienstverlening
Huisbezoeken

We leggen even geen huisbezoeken af.
Met inwoners waarbij een huisbezoek
staat ingepland, nemen we telefonisch
contact op.

Raadsvergadering en Politieke
Markt

Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 17 maart 2020

De raadsvergadering en Politieke Markt
van dinsdag 17 maart gaan niet door.
Hoe wordt omgegaan met volgende
bijeenkomsten wordt nog bekeken.

In verband met de maatregelen
tegen het corona-virus past de
gemeente Hengelo haar dienstverlening aan. Hieronder geven
we een overzicht van een aantal
praktische zaken.

Kan dat niet of is het wel noodzakelijk?
Maak dan altijd eerst een afspraak. Op
die manier kunnen wij het bezoek beter
spreiden. U kunt contact opnemen met
de gemeente via www.hengelo.nl of
bellen met 14 074.

Balies Publieksplein

Kom dus alleen bij de gemeente met
zaken die op dit moment echt nodig zijn.
Helaas kunnen wij op dit moment niet
voorkomen dat sommige wachttijden
langer zijn dan u van ons gewend bent.

De balies blijven vooralsnog open, maar
alleen op afspraak.
Veel zaken kunt u digitaal regelen via
www.hengelo.nl. Dus is het niet nodig
om langs te komen? Probeer het dan
zoveel mogelijk digitaal.

Opening stadhuis uitgesteld

De festiviteiten die op 3, 4 en 5 april
waren gepland rondom de opening van
het stadhuis en 75 jaar bevrijding van
Hengelo gaan niet door. Op dit moment
kan niet worden ingeschat wanneer
deze wel kunnen plaatsvinden.
Mededelingen over de actuele situatie
vindt u op www.hengelo.nl/corona.

Kan uw vraag wachten? Stel deze dan uit.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

Afvalinzameling en het corona-virus

Twente Milieu blijft het afval aan huis ophalen. Dat betekent u op gebruikelijke dagen uw containers aan straat kunt blijven zetten. Ook worden
ondergrondse containers voor restafval gewoon geleegd.
Twente Milieu heeft in overleg met de kringloopbedrijven en de gemeenten
wel besloten om vanaf vrijdag 20 maart te stoppen met de textielinzameling. Reden is dat de prioriteit op dit moment ligt bij restafval, verpakkingen
en glas en dat de mankracht en machines daar op worden ingezet. Ook
kunnen kringloopbedrijven hun bezetting de komende weken niet garanderen. Dinsdag 17 maart worden de meeste textielcontainers nog wel
geleegd, maar vanaf woensdag 18 maart begint Twente Milieu met het op
slot zetten van de containers. Vrijdag 20 maart zit alles op slot.
U kunt uw textiel thuis bewaren en eventueel kan textiel gewoon naar de
kringloopwinkels worden gebracht, zolang deze nog geopend zijn. Zakken
die naast de containers liggen, worden meegenomen en behandeld als
bijplaatsing. Ze worden dus afgevoerd als restafval en dat is jammer.
Milieupark en Voedselfiets
Het Milieupark aan de Wegtersweg blijft geopend. Ook de takkenronde
deze en volgende week, en de uitgifte van bladaarde later deze maand gaat
gewoon door. Vrijwilligers blijven ook het oud papier inzamelen in de buurt.
De Voedselfiets, die rijdt in een aantal buurten met hoogbouwwoningen,
heeft op maandag 16 maart voor de laatste keer de etensresten opgehaald. Vanaf dinsdag 17 maart kunnen de gebruikers van de Voedselfiets
tijdelijk hun etensresten niet meer inleveren. De etensresten mogen bij
het restafval. Deze maatregelen gelden voorlopig tot 6 april.
Kijk voor meer informatie op www.twentemilieu.nl/corona.

Collectes vervallen

In verband met de corona-maatregelen collecteert Reuma Nederland
deze week niet aan huis. Mogelijk wordt de collecteweek op een later
moment ingehaald. Van 23 tot en met 28 maart zou de Stichting ZOA
collecteren. Ook deze deurcollecte komt te vervallen. U kunt wel online
doneren via www.zoa.nl.

Wegwerkzaamheden
In verband met 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.
• 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),
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

• Badhuisstraat 16, 7553 TP, veranderen/herstellen kozijnen (05-03-2020)
• Borgharen nabij 11 (kavel 6), 7559 PZ,
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(05-03-2020)
• Citroenvlinder 2, 7559 EA, plaatsen
dakkapel (27-02-2020)
• Geerdinksweg 141, 7555 DL, wijzigen
brandscheiding (05-03-2020)
• H. Leefsmastraat 104, 7556 JG,
hebben uitweg (26-02-2020)
• Kuipersdijk 105 en 107, 7552 BH,
veranderen van 1 naar 2 woningen en
terugplaatsen brandscheiding
(05-03-2020)
• Louis Bouwmeesterstraat 128, 7558
TP, plaatsen overkapping (02-03-2020)
• Stockholmstraat 12, 7559 JP, plaatsen
dakopbouw (28-02-2020)
• Twekkelerweg 359, 7554 SC, realiseren
zwembad (08-03-2020)
• Wieden nabij 8 (kavel 14), 7559 VJ,
oprichten woonhuis (09-03-2020)
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

• Backenhagenlaan 76, 7557 KE, aanpassen brandscheiding (09-03-2020)
• Berendinastraat 15, 7555 GA, veranderen/vergroten woonhuis (06-03-2020)

• Conradstraat 2, 7553 BD, vervangen
berging (11-03-2020)
• Drienerstraat 25 en Smutsstraat 9,
7551 HM, handelen in strijd met
bestemmingsplan (exploiteren kookstudio en lunchroom) (10-03-2020)
• J.P. Heyestraat 57, 7552 MS, plaatsen
dakkapel (11-03-2020)
• Lansinkesweg 30, 7553 AE, veranderen
bestaande bouwwerktechniekhuis
brandveilig gebruik (intern) (06-03-2020)
• Loweg 3, 5 en Esrein 4, 7553 CZ
(aanvraag gepubliceerd als Loweg nabij
7), oprichten woon- en winkelpand en
hebben uitweg (10-03-2020)
• Loweg 29, 7553 DA, hebben uitweg
(10-03-2020)
• Nico van Suchtelenstraat 39, 7552
HN, plaatsen dakkapellen voor- en
achterkant woning (06-03-2020)
• Oude Grensweg 92, 7552 GD, vergroten
garage (11-03-2020)
• Schalkburgerstraat 6, 7551 GT, veranderen/vergroten woning (11-03-2020)
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken geduop
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
rende
zes weken op afspraak inzien bij de
viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0164.
afdeling Ruimte en Bouwen. Tegen deze
BP0111-0301.
het maken
van een
besluiten kunt uVoor
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

• Geerdinksweg 141, 7555 DL, brandveilig gebruiken ziekenhuis (05-03-2020)
• Lansinkweg 11, 7553 AG, handelen
met gevolgen voor beschermde
monumenten (bouwen uitbouw)
(05-03-2020)

De ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
zienswijzen indienen tegen de ontwerpbesluiten die ter inzage worden gelegd.

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten

Het college van B en W heeft de volgende
verkeersbesluiten genomen:
• Het aanwijzen van een parkeerplaats
voor het opladen van elektrische
voertuigen op het parkeerterrein bij de
J.C. Bloemstraat
• Het aanwijzen van een parkeerplaats
voor het opladen van elektrische
voertuigen aan de Abelenstraat
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van
18 maart tot en met 28 april 2020
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.

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.

