Behandeling eiken start binnenkort
Wanneer behandelen we?

De bomen worden in de schemering en
in de nacht bespoten, tussen 20.00 en
02.30 uur. De aaltjes doen hun werk namelijk het beste in het donker. Ze leven
normaal onder de grond en kunnen niet
tegen UV-licht. De behandeling kan voor
wat geluidsoverlast zorgen.
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Op de foto een ei-pakket.
Deze pakketten houdt Gildebor
nauwlettend in de gaten.

Het duurt niet lang meer voordat
de eikenprocessierups zich weer
laat zien. Vermoedelijk komen de
eitjes begin april uit. De gemeente
Hengelo en Gildebor staan klaar
voor de behandeling van ongeveer
10.000 eiken in Hengelo. Hieronder
alle informatie voor u op een rijtje.
Hoe behandelen we?

We behandelen de gemeentelijke eiken
binnen de bebouwde kom preventief met

een biologisch bestrijdingsmiddel, zogenoemde aaltjes (piepkleine wormpjes).
Deze aaltjes worden met een speciale
vernevelaar op de bomen gespoten.

Wanneer start de behandeling?

Als de eerste eitjes van de eikenprocessievlinder uitkomen. Dit is vermoedelijk
de eerste week van april. De rupsjes zijn
dan nog erg klein en hebben nog geen
brandharen.

Wat doen de aaltjes met de rups?

Na het bespuiten van de bomen zoekt
een aaltje een jonge rups op. Het aaltje
dringt de rups binnen. Daardoor gaan de
rupsen dood voordat ze overlast kunnen
veroorzaken.

Hoeveel bomen behandelen we?

Meer dan 10.000 eiken binnen de
bebouwde kom van de gemeente
Hengelo. Deze bomen hebben wij in
kaart. Aanmelden van bomen is dan
ook niet nodig.
Elke boom wordt twee keer bespoten.
Dit maakt de kans op slagen het grootst.
Kijk voor alle informatie op www.
hengelo.nl/eikenprocessierups.

Officiële bekendmakingen
Beleidsregel geluidhinder
warmtepompen
Aangepast

Update Van Grijs naar Groen Woolde en Noord
In verband met alle maatregelen rondom het corona-virus hebben
we besloten om de geplande wijkavond in Woolde op 23 april te laten
vervallen. Wij nemen contact op met de mensen die een idee hebben
ingediend, om af te stemmen over het vervolg.

Het initiatief voor de wijk Noord wordt later opnieuw opgestart. De
huidige indienperiode (tot 3 april) wordt stopgezet. Ideeën die al zijn
binnengekomen worden uiteraard ook bij de nieuwe aanvraagperiode
meegenomen. We houden u op de hoogte via www.hengelo.nl/
vangrijsnaargroen.

Gratis bladaarde op Milieupark

In de tuin aan de slag? Vanaf maandag 30 maart kunt u gratis bladaarde
ophalen bij het Milieupark aan de Wegtersweg. Bladaarde (ook ferment
genoemd) is een soort supercompost en verbetert de bodem. Het heeft
een zeer hoge voedingswaarde en zorgt voor meer micro-organismen in de
bodem. Daardoor krijgen planten een grotere weerstand tegen schadelijke
bacteriën en schimmels.
De actie loopt van maandag 30 maart tot en met vrijdag 10 april of tot
zolang de voorraad strekt. Let op: op zaterdag 4 april is het niet mogelijk
om bladaarde op te halen. Neem zelf emmers of zakken mee, een schep
én uw milieupas.
Geen compost
Er wordt dit jaar alleen bladaarde aangeboden op het Milieupark. Twence
levert dit jaar geen compost omdat de compost dit jaar niet geschikt blijkt.

Balies open alleen op afspraak

De publieksbalies blijven vooralsnog open maar u kunt alleen langskomen
op afspraak. Op die manier kunnen wij het bezoek beter spreiden. U kunt
op dit moment alleen telefonisch een afspraak maken via 14074. Het is
niet mogelijk om de afspraak digitaal in te plannen. U kunt geen afspraak
meer maken voor de dinsdagavond of de donderdagavond. Veel zaken
kunt u overigens online regelen via www.hengelo.nl.

Het college van B en W heeft op 17 maart
2020 besloten om de beleidsregel uit de
Nota geluid, die een grens stelt aan de
geluidhinder door warmtepompen, aan
te passen. Bij veel nieuwe en bestaande
woningen worden warmtepompen
geplaatst als alternatief voor de gasgestookte cv-installatie. Het geluid van een
buiten opgestelde warmtepomp kan
geluidhinder veroorzaken. Het gemeentelijke geluidbeleid stelt een geluidnorm
om hinder te voorkomen. Er is ook een
landelijke geluidnorm voor warmtepompen in de maak. Deze wijkt iets af van
de gemeentelijke norm. Op dit moment
is nog niet bekend wanneer de landelijke regelgeving van kracht wordt. Om
toekomstige ongelijkheid te voorkomen,
wordt de gemeentelijke geluidnorm voor
warmtepompen (en airco-installaties)
gelijkgetrokken met de landelijke norm
die in de toekomst gaat gelden.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Herman Aalderink.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Adriaen Brouwerstraat nabij 11, 7556
PT, oprichten woonhuis (13-03-2020)
• Ainsworthstraat 15, 7553 AD, herstellen/veranderen kozijnen (13-03-2020)
• Bruninksweg 5A, 7554 RW, (intern)
veranderen zuivelfabriek (10-03-2020)
• Diamantstraat 20, 7554 TA, veranderen/vergroten bedrijfspand (17-03-2020)
• Hassinkweg 20 en 22A, 7556 BV,
uitbreiden bedrijfspanden (12-03-2020)
• Industriestraat 160, 7553 CV, vervangen ramen voorgevel (06-03-2020)

• Isaäc da Costastraat 125 en 127, 7552
VV, plaatsen 2 carports (07-03-2020)
• Stationsplein nabij 56, 7551 CP,
plaatsen 8 ruimtelijke beelden (tijdelijke
expositie 8 maanden) (17-03-2020)
• Tulpstraat 7, 7555 BS, veranderen/
vergroten woonhuis (11-03-2020)
• Wegtersweg 7-19, 7556 PB, uitbreiden
bedrijfshal (18-03-2020)
• Woolderesweg 130, 7555 LC, uitbreiden
tijdelijke huisvesting (5 jaar) met
12 lokalen (11-03-2020)
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

• Bornsedijk 30, 7559 PT, veranderen/
vergroten woonhuis (16-03-2020)
• Cruys Voorberghstraat 197, 7558
WX, veranderen/vergroten woonhuis
(16-03-2020)
• IJsselstraat 29, 7555 KT, vervangen
dakbedekking woning (16-03-2020)
• Industriestraat 35, 7553 CK, handelen
met gevolgen voor beschermde monumenten (plaatsen kozijn) (13-03-2020)
• Wilderinksstraat 2, 7555 DT (aanvraag
gepubliceerd als Geerdinksweg 1),
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening (uitbreiden cafetaria/eetcafé)
(17-03-2020)
• Wolfkaterweg 63, 7554 PK, (intern)
veranderen manege (13-03-2020)
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

In verband met het corona-virus wijzigen maatregelen soms snel. Kijk voor
actuele informatie op www.hengelo.nl/corona.

Wegwerkzaamheden
In verband met 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.
• Industrieplein (tot Europatunnel), tot
en met 27 maart
• Cornelis Evertsenstraat (tussen Witte
de Withstraat en M.A. de Ruyterstraat),
tot en met 3 april
• Industriestraat (tussen Industrieplein
en parkeerterrein ROC), 30 maart tot en
met 24 april

• Jan van Galenstraat (tussen Witte de
Withstraat en M.A. de Ruyterstraat),
6 tot en met 24 april
• Cornelis Evertsenstraat (tussen Witte
de Withstraat en Ir. M. Schefferlaan),
tot en met 8 mei
• Industriestraat (tussen Industrieplein
en hoofdingang ROC, zijde VDL),
27 april tot en met 8 mei
• Lansinkesweg (tot Emmaweg, zijde
Lansinkveste), 27 april tot en met 5 juni
• Lansinkesweg (tot Emmaweg, zijde
brandweerkazerne), 8 juni tot en met
3 juli
• Industriestraat (tussen parkeerterrein
ROC en Optiek ter Braak), 10 augustus
tot en met 11 september

bij het college van B en W. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Uitgebreide procedure
Ontvangen

• Burgemeester Jansenplein 1, 7551
EC, handelen met gevolgen voor
beschermde monumenten (restaureren
herdenkingsmonument) (18-03-2020)
• Hennepstraat 4, 7552 DN, brandveilig
gebruiken 24 uurs-zorggebouw en aanpassen brandscheidingen (11-03-2020)
• Semmelweisstraat 42, 7555 MT, brandveilig gebruiken school (17-03-2020)
De ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
zienswijzen indienen tegen de ontwerpbesluiten die ter inzage worden gelegd.

Wet bodembescherming
Instemming schriftelijke
verslagen

Het college van B en W heeft ingestemd
met de schriftelijke verslagen van de uitvoering van de bodemsaneringen aan:
• Dijksweg 30, kadastrale sectie Q 1303
(artikel 39c Wbb)
• Geerdinksweg 187, kadastrale sectie A
nummers 4178, 7179 en 4546 (artikel
39c Wbb)
• Nijverheidstraat 21, kadastrale sectie I
297 (artikel 39b zesde lid Wbb)
• Wethouder Kampstraat TH 22, kadastrale sectie K 3773 (artikel 39c Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikkingen en de bijbehorende stukken van 25 maart tot en met
6 mei 2020 op afspraak inzien. Voor inzien
en meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Bouwen.
Belanghebbenden kunnen binnen deze
termijn bezwaar maken bij het college
van B en W. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.
.

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

Balies Burgerzaken en
Gemeentebelastingen open

Informatiewijzer Hengelo

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.

Balie Zorgloket open

Meldingen openbare ruimte

• 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

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.

