Praat mee over het marktplein
Op woensdag 19 augustus én zaterdag 22 augustus staan
Joop en Marijn van Rode Wouw weer op het marktplein in
Hengelo! Op zaterdag 4 juli stonden ze ook op de Markt. Tóen
hebben ze met wel 200 verschillende mensen gesproken. En
zijn ze uiteindelijk met zo’n 400 ideeën weer naar huis gegaan.
Wilt u meepraten over het marktplein? Breng dan op 19 of
22 augustus een bezoek aan de Markt.
Liever op een andere manier meedenken? Speel het marktpleinspel, te downloaden via www.hengelo.nl/marktplein. Op
deze website kunt u ook online meepraten over de plannen
voor het marktplein.
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Samen aan de slag

Het ophalen van ideeën duurt tot ongeveer half september.
Daarna gaan we aan de slag met de ‘maakfase’, in die fase gaan
we samen ontwerpen! Het marktplein is van ons allemaal. We
gaan voor een geslaagde samenwerking en een prachtige invulling van het plein! Op de hoogte blijven? Kijk op www.hengelo.nl/
marktplein, praat mee én schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Nomineer een vrijwilliger
of vrijwilligersgroep!
Het coronavirus bracht ons land grotendeels tot stilstand. Activiteiten
kwamen stil te liggen, het sociale leven werd beperkt en ook de mogelijkheden om u als vrijwilliger in te zetten werden beperkt.
Voor vrijwilligers betekende het vaak
dat zij hun normale vrijwilligerstaken
niet konden uitvoeren. Tegelijkertijd
ontstonden er geweldige initiatieven en
boden veel mensen hun hulp aan. Juist
in tijden van crisis is de vrijwillige inzet
van mensen enorm belangrijk.

Waardering van vrijwilligers

De gemeenteraad vergadert
Politieke Markt

De gemeenteraad houdt op dinsdag 25 augustus een Politieke Markt in
de hal van het stadhuis. Het programma:
19.30 - 21.30 uur Concept Kunst- en Cultuurnota
Weten hoe u mee kunt praten? Kijk dan op www.hengelo.nl/politiekemarkt.

Elk jaar organiseert het Servicepunt
Vrijwilligerswerk het vrijwilligersevent
om Hengelose vrijwilligers te bedanken
voor hun grote inzet. Hiervoor wordt een
feestavond georganiseerd op dinsdag
24 november. Belangrijk onderdeel van
dit event is de uitreiking van de verschillende vrijwilligersawards: een prijs
voor mensen die zich extra, al lang of
op een bijzondere manier inzetten voor
Hengelose verenigingen en organisaties. Met deze uitreiking worden een
aantal vrijwilligers(groepen) extra in het
zonnetje gezet. En u kunt iemand (of een
groep) nomineren voor zo’n award.

Vrijwilligersevent aangepast

Het vrijwilligersevent wordt dit jaar op
aangepaste wijze georganiseerd. Er
wordt een kleinere groep vrijwilligers
uitgenodigd dan andere jaren, en
het feest gaat alleen door als het
veilig is en volgens de dan geldende
coronamaatregelen kan.

Wat kan men winnen?

Per categorie zijn er twee awards te
winnen: 1e prijs € 500, 2e prijs € 300.
Er zijn 4 categorieën:
• Educatie, Zorg & Welzijn
• Samenleving
• Sport & Cultuur
• Jonge Vrijwilliger
Het geld is bestemd voor de organisatie
waar de vrijwilliger actief is.

Nomineren

Wilt u iemand voordragen voor een
award? Dat kan tot 8 november. U kunt
een individuele vrijwilliger en/of een
vrijwilligersgroep nomineren. Geef aan
wat de vrijwilliger zo bijzonder maakt
en waarom hij/zij de prijs verdient.
U vindt het formulier op www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl.
Liever een papieren versie invullen?
Dat kan ook. Kom dan even langs bij
het Servicepunt Vrijwilligerswerk, in de
bibliotheek op de tweede verdieping.
Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo
E-mail: info@servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl
Telefoon: 088 - 945 5750
Bezoekadres: Bibliotheek Hengelo,
Beursstraat 34 (2e verdieping)
Open: maandag, dinsdag en donderdag
van 09.00 tot 14.00 uur, woensdag van
09.00 tot 16.00 uur.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op woensdag 26 augustus vanaf 19.30 uur
in de hal van het stadhuis. U kunt de vergadering live volgen via www.
hengelo.raadsinformatie.nl/live. Op de agenda:
• Kredietvoorstel Bataafse Kamp

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt op woensdag 26 augustus een Politieke Markt in
de hal van het stadhuis. Het programma:
20.45 - 21.45 uur Standplaatsenbeleid
U kunt de Politieke Markten en de raadsvergadering van 25 en 26 augustus
ook fysiek bijwonen. In verband met de corona-maatregelen verzoeken wij
u om zich hiervoor aan te melden via e-mail raadsgriffie@hengelo.nl.
De actuele agenda en de bijbehorende stukken van alle vergaderingen
vindt u op www.hengelo.nl/bestuursagenda.

Aanmelden voor de

Inschrijven voor de Startersprijs
Midden Twente 2020 is nog
mogelijk. Iedereen die in 2019
in Borne, Hengelo of Hof van
Twente is gestart met een eigen bedrijf maakt kans op deze prijs. Het
maakt niet uit welk bedrijf of wat uw product of de dienst is, iedereen die
met een nieuw bedrijf gestart is, kan winnen. Het enige dat u moet doen
om kans te maken, is het aanmeldformulier invullen op www.startersprijsmiddentwente.nl. Dit kan nog tot 1 september.
Prijzen en uitreiking
De genomineerden ontvangen waardecheques die besteed kunnen worden aan promotie of verdere doorontwikkeling van het bedrijf. De winnaar
ontvangt € 3.000, de andere genomineerden elk € 1.000. Ook krijgen zij
10 uur coaching door ervaren coaches van ROZ.
De uitreiking is op maandagavond 16 november in De Reggehof in Goor.
Wel onder voorbehoud en qua verdere invulling afhankelijk van de dan
geldende coronamaatregelen.
Meer weten over de Startersprijs?
Neem dan contact op met ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen),
telefoon (074) 241 5100 of e-mail info@startersprijsmiddentwente.nl.

Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Onherroepelijk

Het volgende bestemmingsplan is op
5 augustus 2020 onherroepelijk geworden.
• Broek Oost 2019
Het bestemmingsplan Broek Oost 2019
is op 17 juni 2020 vastgesteld door
de gemeenteraad. Het vastgestelde
bestemmingsplan en de bijbehorende
stukken lagen van 24 juni tot en met
4 augustus 2020 ter inzage. Tijdens deze
inzagetermijn is geen beroep ingesteld
bij de Raad van State.
Inzien
U kunt het bestemmingsplan op https://
https://
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0164.BP0131-0301.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Dasstraat 35, 7559 AA, plaatsen
schutting (05-08-2020)
• Pruisische Veldweg 242, 7552 AE,
oprichten bijgebouw (07-08-2020)
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

• Bandoengstraat 7, 7556 TE, oprichten
onderwijsgebouw. Verlengen beslistermijn met maximaal 6 weken in
verband met de welstandtoetsing.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 27-09-2020.

Verleend

• Deldenerstraat 42, 7551 AG, vervangen
kozijnen/puien (12-08-2020)
• Ruijsdaelstraat 45, 7556 WS, handelen
met gevolgen voor beschermde monumenten (plaatsen 2 lokalen tijdelijk voor
10 jaar) (12-08-2020)
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.

Activiteitenbesluit
milieubeheer
Ingekomen melding

Het college van B en W heeft een
melding ontvangen voor:
• Oude Postweg 182, Dierenwinkel XL,
veranderen dierenwinkel

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.

Verkeerszaken
Verkeersbesluit

Het college van B en W heeft een
verkeersbesluit genomen voor:
• Het aanwijzen van een parkeerplaats
voor het opladen van elektrische
voertuigen aan de Begoniastraat
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van
19 augustus tot en met 29 september
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.

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.
• Bornsestraat (tussen Beukweg en Mr.
P.J. Troelstrastraat/Weideweg,
1 rijbaan i.v.m. onderhoud fietspaden),
18 tot en met 20 augustus stad uit,
24 tot en met 27 augustus stad in

Naar het Twentebad? Eerst reserveren!

In de zomer willen veel mensen graag zwemmen in het Twentebad. Maar
om aan alle coronamaatregelen te voldoen, is er slechts beperkt ruimte.
Daarom moet iedereen van 18 jaar en ouder van tevoren online een kaartje
kopen. Voorkom teleurstelling bij de kassa en reserveer dus bijtijds!

• Beukweg/Uitslagsweg/H. Leefsmastraat (tussen mr. P.J. Troelstrastraat en Piet Mondriaanstraat),
31 augustus tot en met 4 september
• Weusthagstraat (tussen Jeroen
Boschstraat en Uitslagsweg),
31 augustus tot en met 4 september
• Industriestraat (tussen parkeerterrein
ROC en Optiek ter Braak), tot en met
4 september
• Peter Rubensstraat, tot en met
2 oktober
• Deldenerstraat (tussen Geerdinksweg
en Tuindorpstraat), tot en met
31 december
• Lage Weide (t.h.v. Twentebad), tot en
met 8 januari 2021

De belangrijkste punten:
• 18+ moet online kaarten reserveren via de webshop (uitgezonderd
abonnementhouders)
• 18+ heeft geen zitplaatsen binnen, alleen buiten op de ligweide
• Jeugd tot en met 17 jaar heeft onbeperkt toegang voor recreatief
zwemmen (kaartverkoop online en bij kassa)
• Betalen kan alleen online, contactloos of pinnen
• Tijdelijk zijn 10-badenkaarten niet geldig voor 18+
• Tijdelijk worden er geen gezinskaarten verkocht
Hoe werkt de kaartverkoop?
Per dag zijn er 100 losse kaartjes online te koop voor 18+ zonder abonnement. Deze kaartjes zijn alleen te koop in de webshop van het Twentebad
en dus niet te koop bij de kassa. OP = OP.
Afhankelijk van het weer en het aantal mensen dat verwacht wordt, kijkt
het Twentebad of er meer of minder online kaartjes verkocht kunnen
worden. Kijk voor actuele informatie op www.twentebad.nl.

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

Alleen op afspraak!
• 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.

