Marktplein in volgende fase

Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 1 september 2020

Afgelopen tijd zijn veel ideeën,
wensen en plannen van Hengeloërs
verzameld tijdens de zogenoemde
droomfase. Inwoners, ondernemers
en bezoekers hadden allen wel iets
in gedachten voor het marktplein.
Deze ideeën en dromen worden
verder uitgewerkt tijdens de volgende fase: de maakfase. Tijdens vijf
fysieke sessies worden de ideeën
en dromen, onder begeleiding van
een landschapsarchitect, verder
uitgewerkt.
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Van samen dromen naar samen
maken

Deze maaksessies moeten ervoor zorgen
dat er uiteindelijk vier scenario’s komen
te liggen voor het marktplein. Deze
scenario’s zijn gebaseerd op de ideeën,
dromen en wensen van de Hengeloërs.
De landschapsarchitect bundelt al deze
ideeën tot vier scenario’s. Die worden na
de maakfase weer voorgelegd. Inwoners,
ondernemers en bezoekers kunnen hier
feedback op geven waar de landschapsarchitect weer mee aan de slag kan.

Jonge marktpleinmakers

Ondertussen is een project vanuit het
Bataafs Lyceum aan de gang. Vier weken
lang gaan acht groepen jongeren bezig
met het vraagstuk van de invulling van
het marktplein. Bibliotheek Hengelo en
Oyfo organiseren op 4 en 5 september
een sessie voor jonge marktpleinmakers.
Zij gaan dan aan de slag met het marktplein. Ook houdt Skillz op 13 september
van 15.00 tot 17.00 uur een brainstormsessie met jongeren op de Markt.

Corona

Voor zowel de maaksessies als de
bijeenkomsten voor jongeren is aanmelding verplicht in verband met de
coronamaatregelen. Omdat veiligheid
voorop staat, kunnen we maximaal 50
mensen per maaksessie toelaten. We
hebben vijf maaksessies in de planning.
Ook is het belangrijk dat u zich van
tevoren opgeeft en bij klachten thuisblijft.
U kunt zich opgeven via www.hengelo.
nl/marktplein onder het kopje Planning
bij de maand september. Dan krijgt u
een mailtje met aanvullende informatie
over de bijeenkomst maar ook over de
maatregelen die zijn getroffen om uw
veiligheid te waarborgen.

Omdat de fysieke bijeenkomsten niet te
groot mogen zijn, komt er ook een online
mogelijkheid om mee te praten. We
houden u hiervan op de hoogte.

Vervolg

De landschapsarchitect verwerkt de
reacties op de vier scenario’s tot een
conceptontwerp. Hier kunnen inwoners,
ondernemers en bezoekers weer hun
mening over geven, waarna de architect
een eindontwerp maakt. Dit eindontwerp
wordt in december voorgesteld aan de
gemeenteraad. Na het vaststellen van het
definitieve plan, door de gemeenteraad,
kan zo snel mogelijk worden begonnen
met de uitvoering. Dan worden hopelijk
alle dromen en wensen werkelijkheid!

Officiële bekendmakingen
Verbod verkoop lachgas
binnenstad
De burgemeester heeft op advies van de
politie besloten een algeheel verbod op
de verkoop van lachgas in de binnenstad
op te leggen. Het verbod geldt zolang de
coronamaatregelen van kracht zijn uit de
Noodverordening van de Veiligheidsregio
Twente.
De afgelopen periode is geconstateerd dat
de verkoop van lachgas leidt tot rijvorming
in drukke straten in de binnenstad. Met
name in het weekend wordt in het Hengelose horecagebied in ruime mate lachgas
verkocht en direct ter plaatse gebruikt.
Dit leidt tot situaties waarin het bewaren
van 1,5 meter afstand niet kan worden
gegarandeerd. Een onwenselijke situatie,
waar ook horeca-eigenaren hinder van
ondervinden.

De gemeenteraad vergadert
Politieke Markt

De gemeenteraad houdt op dinsdag 8 september een Politieke Markt in
de hal van het stadhuis. Het programma:
19.30 - 21.00 uur Armoede- en Schuldenbeleid
Weten hoe u mee kunt praten? Kijk dan op www.hengelo.nl/politiekemarkt.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op woensdag 9 september 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
• 	Benoeming lid Raad van Toezicht OSG
• 	Eerste wijziging Verordening precariobelasting 2020
• 	Zienswijze begrotingswijziging Regio Twente inzake OZJT/VTT
U kunt de Politieke Markten en de raadsvergadering van 8 en 9 september
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.

Collectes

Tot en met 5 september collecteert KWF Kankerbestrijding. Van 7 tot en
met 12 september collecteert het Prinses Beatrix Spierfonds.

Bezwaar
U kunt het besluit inzien op www.
officielebekendmakingen.nl > zoek op
nummer 221447 (Gemeenteblad Hengelo
2020). Bent u belanghebbende, dan kunt
u binnen zes weken na bekendmaking
van dit besluit bezwaar maken bij de
burgemeester. Kijk voor meer informatie
op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020

Concept

Het college van B en W heeft op
25 augustus 2020 de concept Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
2020 vastgesteld. Recent is de concept
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 aangepast. In aanvulling
daarop zijn ook de beleidsregels op een
aantal punten geactualiseerd. Het betreft
afspraken die regionaal zijn gemaakt
over een eenduidige werkwijze en
administratieve lastenverlichting.
Inzien en zienswijzen
U kunt de concept Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020 van
2 september tot en met 13 oktober 2020
inzien via www.hengelo.nl/terinzage.
Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen
bij het college van B en W. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
Rita Stekelenburg..

nabij 2
regels
dieren

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• 	Deldenerstraat 42, 7551 AG, verande	ren gevels en vervangen kozijnen
(21-08-2020)
• 	Demmersweg 21, 7556 BN, handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
(hebben broodjeszaak) (11-08-2020)
• 	Dublinstraat 23, 7559 KG, veranderen/
vergroten woonhuis (19-08-2020)
• 	Fazantstraat 61 T01, 7557 BX, veranderen/vergroten transformatorhuis
(25-08-2020)
• 	Geleenstraat 16, 7555 WH, veranderen/
vergroten woning en bouwen schuur
(21-08-2020)
• 	Mechelenstraat 7, 7559 NE, plaatsen
dakopbouw (21-08-2020)
• 	Nijhuisbinnenweg 16, 7554 RH, uitbreiden werktuigenstalling en plaatsen
overkapping (20-08-2020)
• 	Paul van Kempenstraat 24, 7558 HA,
veranderen/vergroten woonhuis
(18-08-2020)
• Rob de Vriesstraat 21 en 23, 7558 SB,
plaatsen 2 dakkapellen (19-08-2020)
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

• 	Borgharen 11 nabij (kavel 14), 7559
PZ, oprichten woonhuis en hebben
uitweg. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met de
welstandtoetsing. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 12-10-2020.
• 	Geerdinksweg 85, 7555 DJ, veranderen/vergroten woonhuis. Verlengen
beslistermijn met maximaal 6 weken
in verband met de welstandtoetsing.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 25-10-2020.
• 	Industrieplein 2, 7553 LL (aanvraag
gepubliceerd als Industrieplein 1),
plaatsen reclamebord (tijdelijk voor
5 jaar). Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met de
bestemmingsplantoetsing. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 12-10-2020.

• 	Pastoriestraat 32, 7551 DK, oprichten
horeca-pand. Verlengen beslistermijn
met maximaal 6 weken in verband met
strijdigheid in statische berekening.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 09-10-2020.

Verleend

• 	De Wetstraat 130, 7551 GC, handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
(vestigen kantoor) (25-08-2020)
• 	Geerdinksweg nabij 185 (Seahorse	terrein), 7555 DL, kappen 2 eiken,
	2 hulst, 2 haagbeuken en 2 esdoorns
(25-08-2020)
• 	Gieterij nabij 200 (kruising Lansink	esweg/Industriestraat), 7553 VZ
(aanvraag gepubliceerd als plaatsen
parkeerzuil), plaatsen verwijsbord
(21-08-2020)
• 	Goudenregenstraat 2 t/m 12, 32 t/m
60 en 80 t/m 96 (even), 7552 AM
(aanvraag gepubliceerd als Goudenregenstraat nabij 1), oprichten
30 woonhuizen (24-08-2020)
• 	Haaksbergerstraat 166, 7554 PB,
veranderen entree (21-08-2020)
• 	Haringvliet 1 (kavel 28), 7559 VJ
(aanvraag gepubliceerd als Haringvliet
nabij Wieden 3), oprichten woonhuis
(24-08-2020)
• 	Hollands Diep 6 (kavel 28), 7559 PZ
(aanvraag gepubliceerd als Hollands
Diep Borgharen nabij 11), oprichten
woonhuis (24-08-2020)
• 	Julianalaan 30, 7553 AB, vervangen
bijgebouw (25-08-2020)
• 	Louis Bouwmeesterstraat 111, 7558
TV, hebben uitweg (aanvraag gepubli	ceerd als hebben tweede uitweg)
(25-08-2020)
• 	Oude Postweg 182, 7557 DJ, verande	ren/vergroten dierenspeciaalzaak
(24-08-2020)
• 	P.C. Borstlaan 123, 7555 SL, kappen
3 berken en 1 kers (25-08-2020)
• Watertorenlaan nabij 60, 7552 TN,
kappen 35 bomen (25-08-2020)
Rectificatie
In het Gemeentenieuws van 04-08-2020
was de verleende vergunning gepubliceerd onder uitgebreide procedure. Het
betreft echter een reguliere procedure.
• 	Pruisische Veldweg 226, 7552 AE,
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening (oprichten dierenartsenpraktijk, tijdelijk voor 10 jaar) (aanvraag
gepubliceerd als Pruisische Veldweg
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nabij 220, handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening, oprichten
dierenartsenpraktijk) (28-07-2020)
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

Rectificatie
In het Gemeentenieuws van 30-06-2020
was de aanvraag gepubliceerd onder
reguliere procedure. Na nader onderzoek is gebleken dat het gaat om een
uitgebreide procedure.
• 	Pruisische Veldweg nabij 106, 7552 AE,
oprichten woonhuis (23-06-2020)

niet te De ingediende aanvraag ligt niet ter
n online inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
We
zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter inzage wordt gelegd.
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Wet bodembescherming
Ingekomen meldingen

Het college van B en W heeft op respectievelijk 20 augustus 2020 van Kruse
Milieu BV en op 31 juli 2020 van Poppink
BV de volgende meldingen op grond
van het Besluit uniforme saneringen
ontvangen. De meldingen gaan over het
voornemen om een bodemsanering uit
te voeren aan de:
• Lansinkesweg 28A, kadastrale sectie
L, nummer 1988
• 	Oldenzaalsestraat nabij 201, kadastrale sectie R, nummers 2572 en 2573

Als de melding voldoet aan de Wet
bodembescherming, dan mag de
melder vijf weken na de ontvangstdatum
beginnen met de sanering.

Besluit lozen buiten
inrichtingen
Maatwerkvoorschrift lozing
op riool

Het college van B en W heeft besloten
onder voorwaarden toe te staan dat
verontreinigd grondwater wordt geloosd
op de gemeentelijke riolering aan de:
• 	Oude Hengelosedijk, vanwege het
vervangen van bestaande transportleidingen van Nouryon aan de Strootbeekweg in Enschede
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken van 2 september tot en met
13 oktober 2020 op afspraak inzien bij
de afdeling Ruimte en Bouwen. Bent u
belanghebbende, dan kunt u tot en met
deze datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Hebt u bovendien een spoedeisend
belang, dan kunt u schriftelijk een verzoek
om een voorlopige voorziening (bijv.
schorsing) doen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Kijk
voor meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

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.
•T
 orenlaan (tussen rotonde Deurningerstraat en fietstunnel), tot en met
2 september
• Uitslagsweg/H. Leefsmastraat (tussen
Mr. P.J. Troelstrastraat en Piet Mondriaanstraat), tot en met 4 september

• 	Weusthagstraat (tussen Jeroen
Boschstraat en Uitslagsweg), tot en
met 4 september
• 	Industriestraat (tussen parkeerterrein
ROC en Optiek ter Braak), tot en met
4 september
• 	Telgen (t.h.v. nr. 13), 1, 3 en 4 september
• 	Oldenzaalsestraat (t.h.v. Deurningerstraat), 8 en 9 september 18.00 - 00.00
uur
• 	Salamanderstraat en Vleermuisstraat,
7 tot en met 11 september
• 	Pasteurstraat, 14 tot en met
18 september
• Athenestraat (t.h.v. nr. 13/15), 14 tot en
met 18 september

•A
 thenestraat (versmalling t.h.v.
nr. 1-19), 14 tot en met 25 september
• 	Beekstraat (deels), tot en met
25 september
• 	Peter Rubensstraat, 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

Balies Burgerzaken en
Gemeentebelastingen open

Informatiewijzer Hengelo

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.

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

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.

