Vraag een buurtbon aan!
Een beachsoccer toernooi organiseren, een monopolyspel voor de
buurt, een theatervoorstelling of
het plaatsen van een ooievaarsnest: het is allemaal mogelijk met
een buurtbon!
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Een buurtbon is een tegoedbon die
inwoners kunnen inzetten om hun buurt
mooier, veiliger en gezelliger te maken.
Ook nu kunt u ze weer aanvragen. Dit
jaar is er € 54.000 beschikbaar.

Aanvragen

Wilt u zo’n buurtbon aanvragen? Download het aanvraagformulier via www.
hengelo.nl/buurtbonnen of haal het op
bij het stadhuis of een van de andere
afhaalpunten. Kijk op de website voor
alle afhaalpunten.

Op = op

U stuurt het ingevulde formulier terug
naar de gemeente Hengelo. Aanvragen
worden in volgorde van binnenkomst
behandeld dus: op is op! De bewonersorganisaties in Hengelo brengen advies
uit aan de gemeente over de ideeën
die in hun buurt worden ingediend. De
aanvraag moet uiterlijk 18 november bij
de gemeente binnen zijn.

Buurtfeest

Kinderbingo
Speelmiddag

Ouderen uitje
Natuurbieb

Rommelmarkt

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.
hengelo.nl/buurtbonnen.

Algemeen belang-besluit
Mededingingswet
Ontwerp

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt op dinsdag 3 maart een Politieke Markt in het
stadhuis. Het programma is als volgt:
Vergaderzaal 5
19.30 - 21.00 uur Toelichting over het project ‘Nijverheid aardgasvrij’
21.15 - 22.30 uur Ontwikkelingen Regio Twente
Vergaderzaal 6
19.30 - 21.00 uur Presentatie Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en
Erfgoedcommissie
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.

Aanslag gemeentelijke belastingen

Binnenkort ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. (Als u zich
hebt aangemeld voor MijnOverheid, hebt u die al ontvangen.). U ontvangt
deze aanslag van GBTwente in opdracht van de gemeente Hengelo. De
aanslag voor de waterschapsbelasting krijgt u later van GBLT.
Over de aanslag
Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingen. U
krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of
bezwaar maken. Op www.gbtwente.nl vindt u antwoord op veelgestelde
vragen en het digitaal loket Mijn GBTwente. Hier kunt u veel zelf regelen.
Komt u er niet uit? Neem gerust contact op. De contactgegevens staan
op de voorzijde van de aanslag vermeld.
Kwijtschelding
U vraagt gemakkelijk kwijtschelding aan via het digitaal loket Mijn
GBTwente. Login met de DigiD van degene op wiens naam de aanslag
staat. Zorg dat u de bewijsstukken (digitaal) klaar heeft staan. Kies voor
KWIJTSCHELDING AANVRAGEN. Geef toestemming voor automatische
toetsing van uw gegevens. Voordeel voor u is dat u bij de aanvraag
minder bewijsstukken hoeft aan te leveren en dat u misschien volgend
jaar niet opnieuw kwijtschelding hoeft aan te vragen.
Komt u volgens de toetsing niet in aanmerking óf is de toets niet
volledig? Dan vragen wij u om extra gegevens aan te leveren.

Collectes

Tot en met 7 maart collecteert het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton.

De gemeenteraad heeft op 12 februari
2020 een ontwerp algemeen belangbesluit als bedoeld in artikel 25h, vijfde
en zesde lid van de Mededingingswet
genomen t.a.v. het parkeerabonnementstarief voor parkeergarage De Beurs.
Om te voorkomen dat de druk op de
parkeervoorzieningen rond het stadhuis
te hoog wordt, is het gewenst om met
name werknemers een passend alternatief te bieden. Om uitwijkgedrag richting
de gratis woonwijken te voorkomen, is
het van belang om het gebruik van de
parkeergarages te stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat dit belang het best wordt
gediend met een abonnementstarief van
€ 40. Voor dit tarief is het bovengenoemde besluit nodig.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken van 26 februari tot en met
7 april 2020 inzien via www.hengelo.nl/
terinzage. Tijdens de inzagetermijn kan
eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal
zienswijzen indienen bij de gemeenteraad
o.v.v. zaaknummer 3000705. Voor het
mondeling indienen van zienswijzen
kunt u contact opnemen met het team
Juridische zaken. Een digitale zienswijze
kunt u uitsluitend kenbaar maken via
www.hengelo.nl/rozienswijze.

Bestemmingsplannen
Gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 12 februari
2020 het volgende bestemmingsplan
gewijzigd vastgesteld:
• A1-zone 2019
De gemeenteraad heeft op het bestemmingsplan A1-zone 2019 gewijzigd
vastgesteld. Het bestemmingsplan
A1-zone 2019 is een actualisatie van het
bestemmingsplan A1-zone uit 2008. De
grens van het bestemmingsplan wordt
globaal gevormd door de Weijinksweg,
Borgmanweg, Noordelijke Esweg,
Oldenzaalsestraat, Bartelinkslaantje,
Vleermuisstraat, Torenlaan, Zaagstraat, Landmansweg, IJsbaanweg,
Hasselerbaan, Oldenzaalsestraat, afrit
31, spoorlijn Hengelo-Oldenzaal en de
snelweg A1. Het bestemmingsplan
A1-zone 2019 is een conserverend
plan, waarin het huidige gebruik wordt
vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen
worden niet meegenomen in dit plan.
Voor (voormalige) bedrijfswoningen is
een passende regeling opgesteld. Door

het toevoegen van de categorie ‘Bedrijventerreinwoning’ komt het onderscheid
tussen bedrijfswoningen en voormalige
bedrijfswoningen te vervallen en vormen
de woningen geen extra belemmering
voor omliggende bedrijven of voor het
bedrijf waar de woning voorheen bij
hoorde.
Wijzigingen
Naar aanleiding van ingediende zienswijzen is het ontwerp bestemmingsplan
A1-zone 2019 op enkele punten
gewijzigd. Ook zijn ambtshalve enkele
wijzigingen doorgevoerd. Een overzicht
van alle wijzigingen vindt u in de staat
van wijzigingen.
Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de
bijbehorende stukken van 26 februari tot
en met 7 april 2020 op afspraak inzien
bij de afdeling Ruimte en Bouwen en
op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0164.
BP0111-0301. Voor het maken van een
afspraak kunt u contact opnemen met
Debby Bouwhuis 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. Daarnaast kan
iedere belanghebbende beroep instellen
tegen de planonderdelen die gewijzigd
zijn vastgesteld. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in
werking op 8 april 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
Debby Bouwhuis of Bertien Scholten.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Backenhagenlaan 76, 7557 KE, aanpassen brandscheiding (12-02-2020)
• Berendinastraat 15, 7555 GA, veranderen/vergroten woonhuis (12-02-2020)
• Beursstraat 9, 7551 HP, vervangen
dakramen (13-02-2020)
• Conradstraat 2, 7553 BD, vervangen
berging (18-02-2020)

• Else Mauhsstraat 5, 7558 RE, plaatsen
schutting (10-02-2020)
• Enschedesestraat nabij 178, 7552 CL,
oprichten bedrijfspand (opslagboxen)
en plaatsen erfafscheiding, vlaggenmast en reclame
• J.P. Heyestraat 57, 7552 MS, plaatsen
dakkapel (14-02-2020)
• Lijsterweg 27, 7557 PL, veranderen/
vergroten woonhuis (09-02-2020)
• Oude Grensweg 92, 7552 GD, vergroten garage (14-02-2020)
• Torenlaan 64, 7559 PB, plaatsen
2 dug outs (15-02-2020)
• Twekkelerweg 333, 7554 SC, kappen
4 beuken (14-02-2020)
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

• Loweg nabij 7, 7553 DA, oprichten
woon- en winkelpand en hebben uitweg.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met de bouwbesluittoetsing. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 28-03-2020.

Verleendv

• Deurningerstraat 137B, 7557 HE,
plaatsen dakkapel (18-02-2020)
• Goudstraat 70, 7554 NE, intern veranderen bedrijfsgebouw (18-02-2020)
• Haringvliet 7 (kavel 17), 7559 VH
(aanvraag gepubliceerd als Haringvliet
nabij Weeribben 1), oprichten woonhuis (vergunningvrije bouwwerken) en
hebben uitweg (18-02-2020)
• Hengelose Esstraat 44, 7556 ED,
plaatsen dakkapel (17-02-2020)
• J. Frankstraat 13, 7555 SP, plaatsen
volière (14-02-2020)
• Kirunastraat nabij 23, 7559 JH,
kappen 1 iep (18-02-2020)
• Paul Krugerstraat 44, 7551 GX, kappen
1 linde (14-02-2020)
• Torenlaan 58, 7559 PJ, oprichten loods
(18-02-2020)
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.

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 onverwachteweersomstandigheden zijn genoemde data
onder voorbehoud.

• Gieskesstraat (t.h.v. parkeergarage
NS), tot en met 28 februari
• Schubertstraat (t.hv. Johan Wagenaarstraat, mobiele kraan), 25 februari en
4 maart
• Lansinkweg (t.h.v. nr. 59), tot en met
6 maart
• Witte de Withstraat (mobiele kraan, in
fases), tot en met 14 maart
• Cornelis Evertsenstraat, 2 maart tot
en met 10 april

Kom naar de Archeologiedag
Parkeerterrein Marskant/
Brugstraat

Vanaf maandag 2 maart kunt u niet
meer parkeren op het parkeerterrein aan
de Marskant, tussen Brugstraat en Beeksteeg. Dit terrein was tijdelijk aangelegd
om het tekort aan parkeerplekken in de
binnenstad op te vangen. Inmiddels is
het nieuwe parkeerterrein Kloosterhof
(voor winkelcentrum Thiemsbrug) gereed en kunt u daar terecht. U bereikt dit
parkeerterrein via de extra afslag op het
kruispunt Deldenerstraat/Bornsestraat/
Oldenzaalsestraat.

Aanmelden
Wilt u de Archeologiedag bijwonen, meld u dan vóór 28 februari aan
via e-mail albert.vissinga@hetoversticht.nl. Geef uw voorkeur aan voor
workshop 1, 2 of 3 en uw eventuele dieetwensen.

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.
Toch naar het stadskantoor? Maak dan
een afspraak, dan komt u niet voor niets.

Op zaterdag 7 maart kunt u gratis de Overijsselse Archeologiedag
bijwonen in de Burgerzaal van het stadhuis. Het programma begint rond
10.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur.
’s Ochtends zijn er diverse presentaties en wordt De Vondst van Overijssel bekendgemaakt. Om 12.30 uur is er een lunch. ’s Middags kunt u
deelnemen aan een stadswandeling en aan een van de drie workshops.
Kijk voor het complete programma met de exacte tijdstippen op www.
archeologieoverijssel.nl > Agenda.

Balies Burgerzaken en
Gemeentebelastingen open
(op afspraak)
• 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

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.

Stem op uw favoriete vondst
In onze provincie worden veel archeologische voorwerpen gevonden.
Wat vindt u nu dé vondst van Overijssel? Bekijk de 75 voorwerpen die zijn
geselecteerd op www.archeologieoverijssel.nl > Vondst van Overijssel.
Uit elke gemeente zijn er 3 voorwerpen waaruit u kunt kiezen. Stem op
wat u de meest bijzondere, mooiste of gekste archeologische vondst van
Overijssel vindt. Dit kan nog tot 6 maart. De winnende vondst wordt op
7 maart bekendgemaakt.

Uitgifte hondenpenningen stopt

Hondenbezitters moeten in Hengelo hondenbelasting betalen. Het
GBTwente (Gemeentelijk Belastingkantoor Twente) int deze gemeentelijke belasting en controleert ook met enige regelmaat op de naleving
hiervan, bijvoorbeeld via huis-aan-huis controle.
Tot op heden kregen alle hondenbezitters een hondenpenning, nadat zij
hun hond hadden aangemeld bij het GBTwente. Deze penning is echter
niet meer nodig, omdat de controleurs tegenwoordig direct kunnen zien
op welke adressen hondenbelasting betaald wordt.
Met ingang van 1 maart stoppen de gemeente en het GBTwente daarom
met de uitgifte van de hondenpenning. Een zoekgeraakte hondenpenning
wordt vanaf deze datum niet meer vervangen en de penning hoeft ook
niet meer zichtbaar te zijn aan de halsband.

