Hebt u een Beste Buur
Vanaf nu kunnen inwoners van
Hengelo een beste buur nomineren
voor de Beste Buur Bokaal. Hebt
u een buurman of buurvrouw die
altijd voor u klaarstaat? Iemand
die u waardeert en ook eens in
het zonnetje wilt zetten?
Nomineer hem of haar dan via
www.bestebuurbokaal.nl.
Nomineren kan tot 1 augustus.
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Misschien is uw buur uw steun en
toeverlaat en kunt u daardoor langer
zelfstandig thuis wonen. Of kunt u altijd
rekenen op hulp van uw buur bij de
boodschappen, het tuinonderhoud of
het buiten zetten van het vuilnis.

Wie komt in aanmerking?

Alle Hengeloërs maken kans op de Beste
Buur Bokaal. Wel moet iemand worden
voorgedragen door één of meerdere
buurtbewoners. Dat kan heel eenvoudig
via www.bestebuurbokaal.nl. Bij deze
prijs gaat het om ‘de stille kracht’: het is
vaak de buur die niet in het middelpunt

Onlangs heeft het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) de gemeente
Hengelo gevraagd of het pand Willemstraat weer in gebruik genomen
kan worden als Aanvullende Opvang (AVO) voor asielzoekers. Dat was
ook het geval in de periode van oktober 2015 tot april 2017. Het gaat nu
om de periode van medio 2020 tot medio 2022.

Opvanglocaties vol
De reden voor het verzoek ligt in het feit dat de huidige opvanglocaties
vol zitten. Vorig jaar maakte het COA bekend in 2020 5.000 extra opvangplaatsen nodig te hebben. In dezelfde locatie aan de Willemstraat zijn
dus al eerder vluchtelingen opgevangen en dat is naar tevredenheid van
alle partijen goed verlopen. Een stad met een omvang als Hengelo kan
en wil meer doen voor de vluchtelingen in Nederland. Dat is de intentie
van raad en college. De gemeente kent al langere tijd de opvanglocatie in
het pand Hooghagen, Havezatenlaan 2.
Vanaf medio juli
Uiteindelijk kunnen net als de vorige keer maximaal 135 asielzoekers
onderdak vinden in de opvanglocatie. Het gaat dan om zowel volwassenen als kinderen. De mensen komen niet in één keer; de instroom
gaat altijd geleidelijk. De eerste asielzoekers verwachten we vanaf
medio 2020.
Wilt u meer weten?
Kijk dan op hengelo.nl > nieuws voor meer informatie.

De gemeenteraad vergadert

Politieke Markt
De gemeenteraad houdt op dinsdag 30 juni vanaf 19.30 uur een
Politieke Markt in het stadhuis. Het programma is als volgt:
Stadhuishal
19.30 – 21.00 uur Proces Heroriëntatie Sociaal Domein
Wilt u weten hoe u mee kunt praten? Kijk dan op www.hengelo.nl/
politiekemarkt.

Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert op woensdag 1 juli vanaf 18.00 uur in het
stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
- Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Watertorengebied
- Voorstel inzet middelen innovatie, preventie en versnelling
- Jaarstukken 2019 Gemeente Hengelo
- Herziening actuele stand van zaken grondbedrijf
- Eerste Beleidsreportage 2020
- Uitwerking Toekomstbestendig Metropool
- Kadernota 2021-2024
De gemeenteraad vergadert op donderdag 2 juli van 19.30 uur in het
stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
- Voorstel kaders en voorbereidingskrediet proces Marktplein
- Initiatiefvoorstel inzake Maai- en Zaaibeleid
- Overdracht scholen Primato
De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.hengelo.
nl/bestuursagenda.

Uitreiking op Burendag

De uitreiking van de Beste Buur Bokaal
vindt plaats op zaterdag 26 september
op de jaarlijkse Burendag.
Beste Buur Bokaal is een initiatief van
de lokale woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten.

Officiële bekendmakingen
Actualisatie
Damoclesbeleid
Concept

Opnieuw opvang asielzoekers Willemstraat

staat en het verdient om gewaardeerd
te worden. Geef aan waarom u vindt dat
uw buurman of buurvrouw de Beste
Buur Bokaal verdient. Beschrijf in een
paar voorbeelden wat hij of zij betekent
voor zijn of haar buurtbewoner(s).
Nomineren kan tot 1 augustus.

De burgemeester heeft het concept
Damoclesbeleid op 16 juni 2020
vastgesteld. Op basis van artikel 13b
Opiumwet heeft de burgemeester de
bevoegdheid om bestuursdwang toe te
passen, door bijvoorbeeld een woning of
bedrijfspand te sluiten, als daar een handelsvoorraad drugs wordt aangetroffen.
Vanaf 1 januari 2019 is de burgemeester
ook bevoegd om bestuursdwang toe
te passen als er voorbereidingshandelingen tot drugshandel zijn getroffen.
Deze wetswijziging gaf aanleiding om
het Damoclesbeleid te actualiseren. In
het Damoclesbeleid zijn ook regels ten
aanzien van coffeeshops opgenomen.
Inzien en zienswijzen
U kunt het concept Damoclesbeleid
van 24 juni tot en met 4 augustus 2020
inzien via www.hengelo.nl/terinzage.
Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk zienswijzen indienen bij de burgemeester. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Lyan Davina.

Beeldkwaliteitsplan
Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 17 juni
2020 het volgende beeldkwaliteitsplan
vastgesteld:
• Broek Oost 2019
Omdat het plangebied Broek Oost
2019 binnen de welstandsnota onder
‘Moderne Woonwijken’ valt en de
bebouwing niet toetsbaar is binnen dit
kader, is het ‘Beeldkwaliteitsplan Broek
Oost 2019’ opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan zal worden gehanteerd bij
de welstandstoetsing in het plangebied
Broek Oost 2019.
Inzien
U kunt het beeldkwaliteitsplan op
afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en
Bouwen.

Bestemmingsplannen
Ontwerp

• Buitengebied, Schoolbeekweg
Het bestemmingsplan Buitengebied,
Schoolbeekweg is opgesteld om
de realisatie van een woning in
het kader van de Rood voor Rood
regeling mogelijk te maken op het
perceel links van de Schoolbeekweg
48. Dit is ter compensatie van de
sloop van landschap ontsierende
bedrijfsbebouwing op het perceel
Bentelosestraat 77 in Ambt Delden
(gemeente Hof van Twente).
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en
de bijbehorende stukken van 24 juni tot
en met 4 augustus 2020 op afspraak
inzien en op https://www.ruimtelijke

plannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.
IMRO.0164.BP0137-0201. Voor het
maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met Marije Brummelhuis of
Debby Bouwhuis. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling
of digitaal zienswijzen indienen bij
de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer
3083778. Voor het mondeling indienen
van zienswijzen kunt u contact opnemen
met Marije Brummelhuis of Debby
Bouwhuis. Een digitale zienswijze
kunt u uitsluitend kenbaar maken via
www.hengelo.nl/rozienswijze.

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 17 juni
2020 het volgende bestemmingsplan
vastgesteld:
• Broek Oost 2019
Het oorspronkelijke plan voor het gebied Broek Oost bestond uit de realisatie van woningen, appartementen
en een verpleeghuis. Met de voorliggende herziening komen de appartementen en het verpleeghuis
geheel te vervallen en wordt het aantal
nog te realiseren woningen terugge
bracht. Tegelijkertijd maakt een groot
deel van de woonbestemming, evenals
de bestemmingen ‘Gemengd’ en
‘Maatschappelijk’ uit het bestemmingsplan Broek Oost uit 2009, nu
plaats voor de bestemming ‘Groen’
en zijn de reeds aanwezige woningen
binnen het plangebied ook ingepast.
Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de
bijbehorende stukken van 24 juni 2020
tot en met 4 augustus 2020 op afspraak
inzien en op https://www.ruimtelijke
plannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.
IMRO.0164.BP0131-0301. Voor het
maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met Geri Dijkhuis of Bertien
Scholten. Tijdens de inzagetermijn
kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).
Geen beroep kan worden ingesteld door
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten dat zij geen
zienswijzen bij de gemeenteraad hebben
ingebracht. Het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan treedt in
werking op 5 augustus 2020. Gelijktijdig
met het indienen van een beroepschrift
kunt u de Voorzitter van genoemde
Afdeling vragen een voorlopige
voorziening te treffen. Het besluit treedt
dan niet eerder in werking totdat op dat
verzoek is beslist. Aan de indiening van
zowel een beroepschrift als een verzoek
om voorlopige voorziening zijn kosten
verbonden. Kijk voor meer informatie op
www.raadvanstate.nl of neem contact
op met Geri Dijkhuis of Bertien Scholten.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Borgharen 11 nabij (kavel 14), 7559
PZ, oprichten woonhuis en hebben
uitweg (16-06-2020)
• De Wetstraat 130, 7551 GC, handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
(vestigen kantoor) (15-06-2020)
• Dinant Dijkhuisstraat 93 en 95, 7558
DL, wijzigen gevel (12-06-2020)
• Emmaweg nabij 36, spoorzijde
(perceel ProRail), 7551 BJ, kappen
4 bomen (11-06-2020)
• Enschedesestraat 1, 7551 EE, kappen
1 beuk (10-06-2020)
• Hollands Diep (kavel 28) Borgharen
nabij 11, 7559 PZ, oprichten woonhuis
(15-06-2020)
• Industrieplein 1, 7553 LL, plaatsen
reclamebord (tijdelijk 5 jaar)
(17-06-2020)
• Lemerij nabij 11, 7555 PX, oprichten
bedrijfspand (10-06-2020)
• Nieuwstraat 30, 7551 CX, aanpassen
gevels en kozijnen (11-06-2020)
• Paul van Kempenstraat 95, 7558 HD,
plaatsen garage/berging (15-06-2020)
• Pruisische Veldweg 77, 7552 AB,
plaatsen speeltoestel (11-06-2020)
• Weustinkplantsoen 1 t/m 7 en 14 t/m
18 en Weustinkstraat 10 t/m 22 en 26
t/m 34 (even), 7555 GD, onderhoud 24
woningen (16-06-2020)
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

• Albert van Dalsumstraat 57, 7558
NC, plaatsen dakkapel en dichtmaken
overkapping (18-06-2020)
• Artemisstraat 14, 7552 BP, plaatsen
erker (11-06-2020)
• Athenestraat 2 t/m 20, 7552 BR,
(aanvraag gepubliceerd als 		
Athenestraat nabij 22) oprichten 10
woningen en hebben van 10 uitwegen
(18-06-2020)
• Borgharen 22, 7559 PZ, oprichten
bijgebouw (11-06-2020)
• Deldenerstraat 120, 7551 AK, hebben
uitweg (12-06-2020)
• Dr. Martin Luther Kingstraat 20, 7557
LV, veranderen woonhuis (17-06-2020)
• Hassinkweg 20 en 22A, 7556 BV,
uitbreiden bedrijfspanden (16-06-2020)
• Jan Luikenstraat 12, 7552 XK,
plaatsen dakkapel (17-06-2020)
• Oelerschoolpad 2, 7554 SR,
handelen in strijd met bestemmings
plan (oprichten kleinschalige bed &
breakfast) (12-06-2020)
• Rougoorweg 50, 7554 RZ, veranderen/
vergroten woonhuis (18-06-2020)
• Twekkelerweg 241, 7553 LX, plaatsen
antennemast (16-06-2020)
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

• Pruisische Veldweg nabij 220,
7552 AE, handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening (oprichten
dierenartsenpraktijk) (11-06-2020)
De ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter inzage wordt gelegd.

Wet bodembescherming
Ingekomen melding

Het college van B en W heeft op 12 juni
2020 een melding op grond van het

Besluit Uniforme Saneringen ontvangen
van Kruse Milieu BV. Deze melding gaat
over het voornemen om een bodemsanering uit te voeren aan de:
• Onze Lieve Vrouwestraat 25,
kadastrale sectie R, nummer 2563.
Als de melding voldoet aan de Wet
bodembescherming, dan mag de melder
vijf weken na de ontvangstdatum
beginnen met de sanering.

Verkeerszaken
Onttrekkingsbesluit

• Afsluiten voorhof Huys Hengelo
Bij de gemeente zijn de afgelopen
jaren regelmatig klachten binnengekomen vanwege overlast op het
eiland gelegen bij het Bevrijderslaantje
nabij 10. Met name de bezoekjes
aan het eiland in de nachtelijke uren
vormen een probleem. Er is voor
gekozen het eiland permanent af
te sluiten en alleen bij gelegenheden
de poorten te openen. Om het eiland

permanent af te kunnen sluiten, moet
het terrein (kadastraal bekend als
onderdeel van sectie B nummer 11118)
op grond van de Wegenwet worden onttrokken aan de openbaarheid. Daarvoor
heeft het college een ontwerpbesluit
genomen.
Inzien en zienswijzen
U kunt de betreffende stukken
voor het onttrekken aan de
openbaarheid van 24 juni 2020 tot en
met 4 augustus 2020 op afspraak inzien
en op www.hengelo.nl/terinzage. Tijdens
de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen
indienen bij het college o.v.v. zaaknummer 3084659. Voor het maken van een
afspraak om een mondelinge zienswijze
in te dienen kunt u contact opnemen
met Jan Kees Stegeman of Peter
Leeuwerink. Een digitale zienswijze kunt
u uitsluitend kenbaar maken via www.
hengelo.nl/rozienswijze.

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

Met het initiatief ‘Van Grijs naar Groen’ wil de gemeente Hengelo de komende jaren alle wijken vergroenen. Wijkbewoners kunnen daar zelf ideeën voor
aandragen. Dit voorjaar zijn we gestart in Woolde. Er zijn zes initiatieven
ingebracht. Nu is het aan alle wijkbewoners van Woolde: zij kunnen
stemmen op één idee. In totaal is er 75.000 euro beschikbaar. Het idee of
de ideeën met de meeste stemmen worden dit najaar uitgevoerd. Woont
u in Woolde? Stem dan nú op uw favoriet! Stemmen kan tot en met 5 juli.
U kunt kiezen uit:
Naam idee
A Wilde bloemenweide
B Bio diversiteit met
weidebloemen
C Geur en Kleur!
		
D Mini voedselbos
		
E Van asfalt naar groen
		
		
F In Groene Banen
		

Locatie
grasveld naast Nico Maasstraat 10
grasveld achter
Nico Maasstraat 54 t/m 64
grasveld tegenover Jumbo
(Woolderesweg 149)
naast en achter de sporthal
Woolderesweg 128
op de driehoek
Bevrijderslaantje
/Wessex/Hampshire
vluchtheuvel op de
Deldenerstraat 236

Wegwerkzaamheden

Wegwijzer
Contactgegevens

Wijkbewoners Woolde kunnen stemmen
op het beste groene idee

Balies Burgerzaken en
Gemeentebelastingen open

Informatiewijzer Hengelo

Veel zaken kunt u zelf online regelen
via www.hengelo.nl.

Meldingen openbare ruimte

Alleen op afspraak!
• Maandag t/m donderdag
van 08.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur

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.

Zorgloket bereikbaar

• Maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur

Meldingen of vragen over bijvoorbeeld
groenonderhoud, straatverlichting,
losliggende stoeptegels of speelvoorzieningen kunt u doorgeven via www.
hengelo.nl of de gratis BuitenBeter app.

Telefoon: (074) 245 9131
E-mail: zorgloket@hengelo.nl

Lukt het niet via internet of app?
Dan mag u bellen naar 14074.

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.
• Jan van Galenstraat (tussen M.A. de
Ruyterstraat en Witte de Withstraat),
mobiele kraan enkele dagen tot 26 juni
• Hermesstraat (t.h.v. Apolloplein), tot en
met 2 juli

• Lansinkesweg (tot Emmaweg, zijde
brandweerkazerne), tot en met 3 juli
• Jan van Galenstraat (tussen Piet
Heinstraat en Witte de Withstraat),
mobiele kraan enkele dagen tot 10 juli
• de Telgen (mobiele kraan), 13, 14, 20
en 21 juli, 07:00 - 18:00 uur
• Industriestraat (tussen parkeerterrein
ROC en Optiek ter Braak), 10 augustus
tot en met 11 september
• Deldenerstraat (tussen Geerdinksweg
en Tuindorpstraat), tot en met 31
december

