CoronaMelder-app beschikbaar
Het coronavirus is er nog. Daarom
kan vanaf nu iedereen de Corona
Melder-app gebruiken. De app informeert u als u mogelijk bent besmet.
Zo kunt u voorkomen dat u onbewust
een ander besmet. Elke download
helpt om de verspreiding van corona
te stoppen. In de App Store en de
Google Play Store staat Corona
Melder voor u klaar. Het downloaden
van de app is altijd vrijwillig.

Informatie van de
Gemeente Hengelo

Hoe werkt CoronaMelder?
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De CoronaMelder-app stuurt u een
melding als u langer dan 15 minuten dicht
bij iemand in de buurt bent geweest, die
later het coronavirus blijkt te hebben.
Dit kan een bekende zijn, maar ook een
app-gebruiker bij wie u in de buurt was
en die u niet kent. Als u een melding hebt
ontvangen, leest u in de app welke maatregelen u kunt nemen en of u zich kunt
laten testen. Zo weet u na een melding
dat u meer kans hebt om besmet te zijn
en kunt u voorkomen dat u onbewust een
ander besmet. Want u kunt het coronavirus al doorgeven, voor u zich ziek voelt.
CoronaMelder is een aanvulling op het
reguliere bron- en contactonderzoek
van de GGD. Met de app kunnen ook
mensen worden geïnformeerd die

niet naar voren komen uit het bron- en
contactonderzoek. De app weet niet wie
of waar u bent. Ook geeft de app geen
meldingen over actuele besmettingen
in de buurt. Daarom is het belangrijk dat
u zich blijft houden aan de basisregels,
zoals 1,5 meter afstand houden en vaak
uw handen wassen.

Zo gebruikt u CoronaMelder

1.	Download de CoronaMelder-app. Als
u een Android-telefoon hebt, vindt u
de app in de Google Play Store. Hebt u
een iPhone? Dan vindt u de app in de
App Store.
2.	Installeer de app. Op het scherm van
uw telefoon leest u hoe dit moet.
3.	Volg de stappen in de introductieschermen.
4.	Zet in de instellingen van uw telefoon
bluetooth aan én laat deze aan staan.
Alleen dan kan de app meten of u bij
andere telefoons met CoronaMelder in
de buurt bent geweest.
5.	Ontvangt u een melding? Open Corona
		Melder en lees wat u kunt doen en of u
zich moet laten testen.
6.	Blijkt u zelf corona te hebben? Dan is
het uw eigen keuze of u uw besmetting - samen met de GGD - wilt melden
in de app.
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(gratis). Daar kunt u ook terecht met
technische vragen over de app. De
helpdesk is bereikbaar van maandag tot
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Meer weten?

Op www.coronamelder.nl vindt u alles
wat u wilt weten over de app. Ook staat
daar een filmpje met uitleg.
Voorkom dat u onbewust een ander
besmet!

Poen voor Groen
De gemeente Hengelo doet mee aan
de actie Poen voor Groen. Hiermee
schaft u energiebesparende materialen aan zoals led-lampen, tochtstrips,
radiatorfolie of andere duurzame
producten en ontvangt u tot 50 euro
als subsidie terug!

Hoe werkt het?

1. Doe mee!
Meld u aan voor de Geld-Terug-Actie en
ontvang binnen 5 minuten per e-mail een
link met uw unieke code.

Nacht van de Nacht

Tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 24 oktober wordt aandacht
gevraagd voor lichtvervuiling en energiebesparing op verlichting. Het
overmatig en onnodig gebruik van licht heeft gevolgen voor de mens,
dieren en planten. De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement,
georganiseerd door natuur- en milieufederaties. In het hele land doven
steden en bedrijven de verlichting van gebouwen en reclame. Ook in
Hengelo gaat o.a. de verlichting van de stadhuistoren uit.
In verband met de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus zijn er
verder geen fysieke activiteiten of bijeenkomsten.
Beleef het donker ook thuis
U kunt ook thuis het donker meebeleven. Doof zoveel mogelijk lichten en
geniet van de donkere nacht en de sterrenhemel. De organisatie van de
Nacht van de Nacht verzorgt deze avond vanaf 19.00 uur een interessant
programma via een livestream op Facebook en YouTube. Met o.a. een
lezing sterrenkunde voor kinderen en een workshop nachtfotografie. Kijk
voor het volledige programma op www.nachtvandenacht.nl/nieuws/
livestream.

Adres gezocht

De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende personen:
Naam
Alaoui, A.
Dimitrova, T.
Draper, P.C.
Gorzycki, M.R.
Henseler, A.
Hulshof, R.J.P.
Janssen, J.C.W.
Klunder, M.A.
Kojic, D.

Geboren
17-07-1991
14-12-2000
01-11-1958
20-08-1972
17-10-1970
01-08-1993
24-01-1995
07-02-1994
03-10-1949

Naam
Kovačec, B.
Onofrei, D.
Onofrei, M.
Perez, R.A.
Savinskis, A.
Szuła, J.J.
Tadares, A
Üzel, A.

Geboren
11-12-1968
07-04-1988
06-02-1993
31-08-1995
08-07-1993
28-02-1982
22-11-1985
02-02-1984

Deze personen zijn verhuisd zonder dit aan de gemeente door te geven.
Als u genoemd wordt in deze lijst, neem dan contact op met de afdeling
Burgerzaken. Tegelijk met deze publicatie verzendt de gemeente een
brief naar uw laatst bekende adres. Als de gemeente binnen vier weken
geen nieuwe adresgegevens ontvangt, wordt u uitgeschreven uit de
basisregistratie personen (BRP). Dat betekent dat u bijvoorbeeld niet
meer bij de gemeente terecht kunt voor een reisdocument, rijbewijs of
andere voorzieningen, zoals bepaalde uitkeringen. Ook andere lezers die
informatie hebben over het adres van de genoemde personen, worden
verzocht contact op te nemen met de afdeling Burgerzaken.

Collectes

Tot en met 24 oktober collecteren de Hartstichting, het Longfonds en
Reuma Nederland gezamenlijk. Van 26 tot en met 31 oktober collecteert
het Diabetes Fonds.

2. Koop een groen product
Ga naar een deelnemende winkel, koop
energiebesparende artikelen en zorg
ervoor dat ze op één kassabon staan.

3. Upload de kassabon
Klik op de link in uw e-mail, vul uw
IBAN-nummer in, maak een foto van de
kassabon en upload deze afbeelding.

Welke winkels doen mee?

Meer weten?

Kijk op www.poenvoorgroen.nl voor
een volledige lijst met producten en de
voorwaarden.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvisie
Hengeloos Buiten
Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 7 oktober
2020 de omgevingsvisie Hengeloos
Buiten gewijzigd vastgesteld.
Omgevingsvisie Hengeloos Buiten
Hoe zorgen we ervoor dat het buitengebied van Hengelo prettig blijft om in
te wonen, te werken en te verblijven?
Op deze en andere vragen geeft de
omgevingsvisie voor het buitengebied
van Hengelo, genaamd Hengeloos
Buiten, een antwoord.
De omgevingsvisie Hengeloos Buiten
is een integrale lange termijn visie,
specifiek gericht op het buitengebied
van Hengelo. De visie biedt de kans om
de meerwaarde die het buitengebied
heeft voor de stad, beter te beschermen,
te ontwikkelen en te benutten en in te
spelen op actuele ontwikkelingen.
Samenwerken aan de toekomst van
het buitengebied
De omgevingsvisie Hengeloos Buiten
is het resultaat van een samenwerking
tussen een vertegenwoordiging van de
inwoners, ondernemers, (keten)partners,
ambtenaren en het bestuur van de
gemeente Hengelo. Ideeën en meningen
zijn tijdens spreekuren, een gebiedsconferentie, een internetconsultatie en
gebiedsgesprekken met ons gedeeld en
vertaald naar de omgevingsvisie Hengeloos Buiten. We bedanken degenen die
met ons meedachten over de toekomst
van het buitengebied van Hengelo.

Inzien
U kunt de omgevingsvisie Hengeloos
Buiten op afspraak inzien en op https://
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0164.SV0007-0301. Voor het
maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met Gonny Boers. Tegen de
vaststelling van de omgevingsvisie kunt
u geen bezwaar of beroep indienen.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• 	Bruno Walterstraat 18, 7558 DV, veranderen/vergroten woonhuis (09-10-2020)
• 	Buigerij 18, 7553 PB, handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
(in gebruik nemen wonen met zorg)
(04-10-2020)
• 	Demmersweg 21, 7556 BN, veranderen
voorgevel en aanpassen raamkozijnen
naar twee schuifdeuren (08-10-2020)
• 	Enschedesestraat nabij 178, 7552 CL,
oprichten bedrijfsverzamelgebouw
(08-10-2020)
• F. Hazemeijerstraat nabij 350, 7555
RJ, handelen in strijd met bestemmingsplan (plaatsen bluswatertank)
(06-10-2020)
• 	Grevenbicht nabij 12 (kavel 70), 7559
VP, oprichten woonhuis (09-10-2020)
• Hermelijnstraat 2, 7559 AN, vervangen
coniferenhaag door schutting
(05-10-2020)
• Industriestraat 128 (achterzijde
Lansinkweg), 7553 CT, hebben uitweg
(13-10-2020)
• 	Johannes Vermeerstraat 17, 7556 PN,
hebben uitweg (11-10-2020)
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4. Krijg tot 50 euro terug
Na controle en bevestiging wordt binnen
6 weken maximaal 50 euro teruggestort
op uw rekening.
• 	Hubo, Torenlaan 3
• 	Hubo Hengelo Zuid, Boekeloseweg 91
• 	Karwei, Enschedesestraat 127
• 	Plentyparts, Marskant 12
• 	Praxis, Het Plein 200
• 	Tuulk, Reitzstraat 34

Contac

•K
 otmansweg 11, 7557 GP, veranderen/
vergroten woonhuis (13-10-2020)
• 	Pentropsdijk 6, 7558 PZ, handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
(plaatsen mantelzorgwoning)
(09-10-2020)
• 	Tuindorpstraat 20A, 7551 AV, veranderen/vergroten woonhuis (07-10-2020)
• 	Willem de Clercqstraat 31, 7553 VA,
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening (permanent bewonen
2 wooneenheden) (08-10-2020)
• 	Wolfkaterweg nabij 85, 7554 PL,
oprichten 2 woonhuizen (08-10-2020)
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

•O
 osterveldsingel 15 (kavel 6),
7558 PJ (aanvraag gepubliceerd als
Oosterveldsingel nabij 70), oprichten
bedrijfspand. Verlengen beslistermijn
met maximaal 10 dagen in verband
met strijdigheid op de Aeriusberekening. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 21-10-2020.

Verleend

• 	Else Mauhsstraat 41, 7558 RG,
plaatsen schutting (14-10-2020)
• Gijsbert Japicxstraat 1, 7552 VJ, veranderen/vergroten woning en schuur
(14-10-2020)

ar

• 	Hagestein 13 (kavel 13), 7559 RW
(aanvraag gepubliceerd als Hagestein
nabij 11), oprichten woonhuis, vergunningvrij bouwwerk en hebben uitweg
(09-10-2020)
• 	Haringvliet 5 (kavel 22), 7559 VL
(aanvraag gepubliceerd als Haringvliet
nabij 1), oprichten woonhuis en hebben
uitweg (14-10-2020)
• 	Industrieplein 2, 7553 LL, plaatsen
reclamebord (tijdelijk voor 5 jaar)
(09-10-2020)
• 	Krabbenbosweg 247A en 247B (kavel
2 en 1), 7555 EJ, veranderen/vergroten
woonhuis (14-10-2020)
• 	Paul van Kempenstraat 24, 7558 HA,
veranderen/vergroten woonhuis
(09-10-2020)
• 	Piet Muyselaarstraat 64, 7558 ZT,
plaatsen schutting (14-10-2020)
astig? • 	Reginastraat 2 en 4 (kavel 14 en
de om te 13), 7555 XA, veranderen/vergroten
elpen
woonhuis (14-10-2020)
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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.

• 	Reginastraat 16 en 18 (kavel 29 en
30), 7555 XA, veranderen/vergroten
woonhuis (14-10-2020)
• 	Rozenbottel 26, 7559 RG, aanpassen
zolderconstructie (14-10-2020)
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.

Wet bodembescherming

• 	een deel van de Boekeloseweg,
Wethouder Kampstraat, Havenstraat
en de driehoek ten zuiden van de
Ketelmakerij, kadastrale sectie K
nrs. 2209, 2869, 3036, 3771, 3773 en
3843 (artikel 39 Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 21 oktober tot en
met 1 december 2020 op afspraak
inzien. Voor inzien en meer informatie
kunt u contact opnemen met Frank
Rus. Belanghebbenden kunnen
binnen deze termijn bezwaar maken
bij het college van B en W. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Instemming bodemsanering

Het college van B en W heeft ingestemd
met een deelsaneringsplan voor de
uitvoering van een bodemsanering op:

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

Onderhoud en testen van rookmelders

Om te voorkomen dat uw rookmelder thuis onnodig afgaat, maar wél
afgaat op het moment dat er echt wat aan de hand is, is het belangrijk
dat u uw rookmelder schoon houdt en regelmatig test. Als er namelijk
teveel stof in de rookmelder zit, doet hij het niet meer goed. Maak uw
rookmelders daarom af en toe stofvrij met de stofzuiger of een licht
vochtig doekje.
Test elke maand of uw rookmelders nog werken. In de meeste gevallen
zit er een testknop op de rookmelder. U kunt het beste een vast moment
prikken om de rookmelder te testen, bijvoorbeeld elke eerste maandag
van de maand. Dan gaan ook de sirenes in uw omgeving af.
De batterij van uw rookmelder
De losse batterij gaat gemiddeld 1 jaar mee. Tip: schrijf de plaatsingsdatum op de batterij.
Als de batterij bijna leeg is, hoort u elke minuut een piepsignaal. Er zijn
ook rookmelders te koop waarvan de batterij 5 of 10 jaar meegaat.
Een rookmelder heeft een levensduur van 10 jaar. Daarna is de betrouwbaarheid niet meer gegarandeerd. Vervang dan ook de hele rookmelder.
Kijk voor meer informatie op www.rookmelders.nl.

Afspraak op stadhuis?

Hebt u een afspraak op het stadhuis
maar hebt u verkoudheids- of griepverschijnselen? Bel ons dan even. We
kunnen uw afspraak verzetten, of u
telefonisch verder helpen.

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.

Rookmelders worden vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht in alle woningen.
Maar waarom wachten tot die datum?

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.
•	Boortorenweg (deels), tot en met
6 november (overdag)

•	Lansinkweg (van kruising met
Maarten Meesstraat tot Meijersweg
nr. 21), tot en met 6 november
•	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

