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Hengeloërs kunnen hun vuilniszak
met huishoudelijk restafval weggooien in de verzamelcontainers
bij de ingang van het Milieupark.
U gaat hiermee dus niet meer over
de weegbrug. In de verzamelcontainers bij de ingang passen
vuilniszakken van 30 liter.
Deze containers kunt u met uw milieupas openen. U betaalt hiervoor het
normale kliktarief van € 1,20 per keer.
Natuurlijk kunt u ook een verzamelcontainer voor restafval bij u in de buurt
gebruiken.

Waarom geen vuilniszakken meer
weggooien via het stortquotum?

Een deel van de Hengeloërs gebruikt het
stortquotum voor het gratis aanbieden
van afvalzakken met huishoudelijk restafval. Daar is het Milieupark niet voor
bedoeld. Dat is er voor grof huishoudelijk
afval.
Bovendien heeft Hengelo het Diftarsysteem. Dat betekent dat iedereen voor
zijn eigen afval betaalt. Een deel van de
Hengelose huishoudens komt op het
Milieupark en een aantal daarvan

gooit huisvuilzakken weg via het
gratis stortquotum. Dat betekent dat
de rest van Hengelo meebetaalt voor
deze kleine groep. Het Milieupark
accepteert daarom voortaan alleen
grof huishoudelijk restafval zoals kapot
meubilair, autobanden en gebruikt hout.

Het gratis stortquotum van 50 kilo per
jaar voor grof rest afval blijft bestaan.
Daarnaast kunt u veel afvalsoorten
gratis wegbrengen zoals glas, metaal,
elektrische apparaten en tuinafval. Bij
de ingang van het Milieupark staat een
medewerker die u de weg wijst.

Officiele bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt op woensdag 29 januari een Politieke Markt in
Berflo Hengelo, Apolloplein 1. Het programma is als volgt:
Theaterzaal
19.00 - 20.30 uur
20.45 - 22.15 uur

Vormgeving cliëntparticipatie (inclusief verordening)
Denktank/Taskforce innovatie sociaal domein

Pallas/Athena (boven)
19.30 - 20.30 uur
Transitievisie warmte
20.30 - 21.15 uur
Bestemmingsplan A1-zone 2019
Wilt u weten hoe u mee kunt praten? Kijk dan op www.hengelo.nl/
politiekemarkt. De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u
op www.hengelo.nl/bestuursagenda. U kunt ook gebruik maken van de
computers bij het Publieksplein.

Verhuizing

Tot en met donderdag 30 januari vindt u ons in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121, maar wij gaan verhuizen! Vanaf maandag 3 februari zijn
we terug in de binnenstad. U vindt ons dan aan het Burgemeester van
der Dussenplein 1.
Niet bereikbaar
In verband met de verhuizing is de gemeente op vrijdag 31 januari en
maandag 3 februari tot 12.00 uur niet bereikbaar. Dat betekent dat u
niet terecht kunt bij de publieksbalies. Ook is de gemeente niet bereikbaar via telefoon of WhatsApp. Vanaf 12.00 uur bent u weer van harte
welkom in ons nieuwe gebouw.

Collectes

Tot en met 25 januari wordt er niet gecollecteerd. Van 27 januari tot en
met 1 februari collecteert de Hersenstichting.

Wegwerkzaamheden
In verband met weg- of andere 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 onverwachte weersomstandigheden zijn genoemde data onder
voorbehoud.
• Isaäc Sweersstraat, tot en met
28 januari

• Schubertstraat (mobiele kraan,
	t.h.v. Willem Pijperstraat), tot en met
31 januari (overdag)
• Ockeghemstraat (mobiele kraan), op
30 januari en 10 februari
• Cornelis Evertsenstraat (tussen M.A.
de Ruyterstraat en Witte de Withstraat),
3 tot en met 13 februari
• Witte de Withstraat (mobiele kraan, in
fases), 24 januari tot en met 14 februari
en 7 tot en met 13 maart

• 	Anna Reynvaanweg 30, 7555 SG,
verplaatsen uitweg (14-01-2020)
• 	Buizerdhof 4, 12, 20 en 28, 7557 PZ,
plaatsen balkonbeglazing (09-01-2020)
• 	De Voskamp 15, 7552 GD, plaatsen
dakkapel en vervangen dakconstructie
(10-01-2020)
• 	Industriestraat 162, 7553 CV, vervangen kozijnen (11-01-2020)
• 	Johannes Vermeerstraat 17, 7556 PN,
bouwen garage (14-01-2020)
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

• 	Geerdinksweg 8, 7555 DM, veranderen
luifel en pui (15-01-2020)
• 	Grevenbicht 16 (kavel 41), 7559 VP
(aanvraag gepubliceerd als Grevenbricht nabij 12), oprichten woonhuis
(09-01-2020)
• 	Haaksbergerstraat 51, 7554 PA,
veranderen/vergroten horecapand
(14-01-2020)
• 	Händelstraat 1, 7557 TP, aanpassen
brandscheiding (13-01-2020)
• 	Havenkade 46, 7553 GN, kappen
6 wilgen, 1 eik en 1 esdoorn
(09-01-2020)

Wegwijzer
Contactgegevens

Bezoekadres: Hazenweg 121
(tot en met donderdag 30 januari)
Burgemeester van der Dussenplein 1
(vanaf maandag 3 februari, 12.00 uur)
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/reactieformulier
Facebook: www.facebook.com/
gemeentehengelo
Twitter: @gemeentehengelo
Instagram: gemeentehengelo

• 	Krokuspad nabij 2, 7555 CT, hebben
uitweg (13-01-2020)
• 	Leeuwerikstraat 10, 7557 CE, veranderen/vergroten woonhuis
(14-01-2020)
• 	Pruisische Veldweg 220, 7552 AE,
oprichten bedrijfshal (10-01-2020)
• 	Twekkelerweg 139, 7553 LV, handelen
in strijd met bestemmingsplan (wijzigen bedrijfswoning naar bedrijventerreinwoning) (13-01-2020)
• 	Wegtersweg 1, 7556 BP, plaatsen
reclame (13-01-2020)
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

• Hennepstraat 4, 7552 DN, brandveilig
gebruiken 24 uurs zorggebouw en
aanpassen brandscheidingen
(13-01-2020)
De ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter inzage wordt gelegd.

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten

Het college van B en W heeft de volgende verkeersbesluiten genomen:
• 	Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van
elektrische voertuigen aan de
Boekeloseweg
• 	Het aanwijzen van een parkeerplaats
voor het opladen van elektrische
voertuigen aan de Johan Buziaustraat
• 	Het aanwijzen van een parkeerplaats
voor het opladen van elektrische
voertuigen aan de Munsterstraat
• 	Het aanwijzen van een parkeerplaats
voor het opladen van elektrische
voertuigen aan de Prof. Lorentzstraat
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van
22 januari tot en met 3 maart 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.

Veel zaken kunt u zelf online regelen via
www.hengelo.nl/loket
Toch naar het stadskantoor? Maak dan
een afspraak, dan komt u niet voor niets.

Let op!

Balies Burgerzaken en Gemeentebelastingen open (op afspraak)

Informatiewijzer Hengelo

• 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

De gemeente is op vrijdag 31 januari de
gehele dag en op maandag 3 februari
tot 12.00 uur gesloten.
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.

