
De gemeente verhuist terug naar de binnenstad. 
U vindt ons vanaf maandag 3 februari in het nieuwe 
gebouw aan het Burgemeester van der Dussenplein 1. 
Tot en met donderdag 30 januari kunt u nog terecht in 
het stadskantoor aan de Hazenweg 121.

Tijdelijk niet bereikbaar
In verband met de verhuizing is de gemeente op vrijdag 
31 januari en maandag 3 februari tot 12.00 uur niet bereik-
baar. Dat betekent dat u niet terecht kunt bij de publieksbalies. 
Ook is de gemeente niet bereikbaar via telefoon of WhatsApp. 
Daarna zijn wij u weer graag van dienst.

Bestemmingsplannen

Onherroepelijk 
Het volgende bestemmingsplan is op 
17 oktober 2019 onherroepelijk geworden.
•  Seahorseterrein

Tegen het bestemmingsplan is een 
beroepschrift ingediend. Op 16 oktober 
2019 heeft de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State uitspraak 
gedaan en het beroep ongegrond 
verklaard.

Inzien
U kunt het bestemmingsplan op 
afspraak inzien bij de afdeling Ruimte 
en Bouwen en op https://www.hengelo.
nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0088-0301.

Omgevingsvergunning

Reguliere procedure
Ontvangen
 •   Bataafse Kamp nabij 6, 7551 HN, 

kappen 3 eiken, 3 lindes, 2 berken, 
  1 sierkers, 1 kastanje en verplanten 
 2 platanen (21-01-2020)
 •  Cruys Voorberghstraat 101, 7558 WV, 

kappen 1 kastanje (14-01-2020)
 •  Eetgerinksweg nabij 2, 7554 PT, 

oprichten woonhuis en hebben uitweg 
(15-01-2020)

 •    Enschedesestraat 305, 7552 CV, 
kappen 2 eiken (21-01-2020)

 •  Grevenbicht nabij 12 (kavel 40),  
     7559 VP, oprichten woonhuis en 
hebben uitweg (22-01-2020)

 •  Paul Krugerstraat 44,    7551 GX, kappen
         1 linde (22-01-2020)
 •   Steenbokstraat 66, 7557 LH, plaatsen 

dakopbouw (14-01-2020)
 •  Vondelstraat 46, 7551 BC, veranderen/

vergroten woonhuis (15-01-2020)
 •  Vosboerweg 20-2, 7556 BS, plaatsen 

handelsreclame (22-01-2020)
 •  Wolfkaterweg 63, 7554 PK, (intern) 

veranderen manege (20-01-2020)

De publicatie van bovenstaande aanvra-
gen 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
 •  Vlierbes 25, 7559 RM, plaatsen lucht-

warmtepomp. Verlengen beslistermijn 
met maximaal 3 weken in verband met 
de welstandtoetsing. Door dit besluit 
is de uiterste nieuwe beslisdatum 
13-02-2020.

Opschorten beslistermijn
 •  Kloosterhof nabij 40, 7551 ZA, 

oprichten 10 woonstudio’s. Opschor-
ten beslistermijn op verzoek van de 
aanvrager. Door dit besluit is de nieuwe 
beslisdatum 30-04-2020.

Bijeenkomst Lansinkesweg/Industriestraat 
Op woensdag 12 februari is er een informatiebijeenkomst over de 
herinrichting van een deel van de Lansinkesweg en een deel van de 
Industriestraat. U kunt het ontwerp bekijken tussen 17.00 en 19.00 uur in 
gebouw Lansinkveste, Lansinkesweg 4. Medewerkers van de gemeente 
en de aannemer zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U kunt 
komen wanneer het u uitkomt.

Herinrichting
In maart start de gemeente met het herinrichten van de Lansinkesweg 
(tussen brandweerkazerne en Industrieplein) en de Industriestraat 
(tussen kruising Lansinkesweg en Optiek ter Braak). 
De Lansinkesweg krijgt een vrijliggend fietspad, de kruisingen worden 
aangepast en krijgen nieuwe verkeerslichten. De Industriestraat tussen 
kruising Lansinkesweg en de toegang naar de parkeerplaats van het ROC 
wordt eenrichtingsverkeer. 
Met de uit te voeren maatregelen verbetert de verkeersveiligheid en de 
doorstroming. Ook wordt de capaciteit van de riolering vergroot en wordt 
alvast de afvoer gemaakt voor de later dit jaar te realiseren bergingsvijver 
nabij ROC en brandweer.

Meer informatie
Hebt u vragen of opmerkingen, dan kunt u ook contact opnemen met de 
projectleider Roy Fox of projectmedewerker Klaske Vos.

Verlengen parkeervergunning/-ontheffing
Verleng uw digitale parkeervergunning (gebied betaald parkeren) of 
parkeerontheffing (gebied blauwe zone) op tijd. Log in op https://park-
eren.hengelo.nl en kies voor ‘Verlengen’. Nadat u hebt betaald, beschikt u 
vanaf de nieuwe ingangsdatum over een geldige digitale parkeervergun-
ning/-ontheffing.
U kunt via deze digitale balie ook voor een papieren bezoekersontheffing 
kiezen. Die moet u vervolgens nog wel ophalen in het stadskantoor.

Geen internet?
Dan bent u welkom bij het Publieksplein. De baliemedewerker regelt uw 
verlenging. Bij de balie kunt u contant betalen of pinnen.
Let op: Tot en met donderdag 30 januari kan dat nog in het stadskantoor 
aan de Hazenweg 121. Vanaf maandag 3 februari 12.00 uur moet u in 
het nieuwe gebouw aan het Burgemeester van der Dussenplein 1 zijn.

Militaire oefening 
Van 3 tot en met 14 februari is er een militaire oefening in het gebied 
tussen Amersfoort en het Lauwersmeer. De militairen verplaatsen zich te 
voet en met voertuigen, richten observatieposten in en voeren verken-
ningen uit van routes, objecten, viaducten en brugovergangen. Er wordt 
gebruik gemaakt van een ‘oefenvijand’. De militairen zijn bewapend; op 
een enkele locatie maken zij gebruik van oefenmunitie.

Collectes
Tot en met 1 februari collecteert de Hersenstichting. Van 3 tot en met 
8 februari wordt er niet gecollecteerd.

Informatie van de 
Gemeente Hengelo

De gemeente gaat verhuizen!  

Dinsdag 28 januari 2020
Officiële bekendmakingen

Verleend
 •  Artemisstraat 2 t/m 14, 7552 BN (aan-

vraag gepubliceerd als Artemisstraat 
nabij Hermesstraat 44), oprichten 

 7 woningen (17-01-2020)
 •  Bankastraat 29, 7556 AN, hebben 

uitweg (20-01-2020)
 •  Beitelstraat 1, 7556 ND, handelen in 

strijd met regels ruimtelijke ordening 
(vestigen fysiotherapiepraktijk) 

 (21-01-2020)
 •  Brouwerij 218, 7553 RB (aanvraag 

gepubliceerd als Brouwerij nabij 210), 
oprichten tiny house (21-01-2020)

 •  Castorweg 36, 7556 ME, plaatsen 
dakkapel (17-01-2020)

 •  Eduard van Beinumstraat 15, 7558 DR, 
plaatsen dakopbouw (17-01-2020)

 •  Grevelingen 2 (kavel 18), 7559 VK 
(aanvraag gepubliceerd als Grevelingen 
nabij 6), oprichten woonhuis 

 (21-01-2020)
 •  Haaksbergerstraat en Rotersweg nabij 

20, 7554 RA, dunningskap houtwallen 
(16-01-2020)

 •  Markt 3, 7551 CG, dichtzetten 
vloervelden (16-01-2020)

 •  Parallelweg LS 2A, 7553 LG, hande-
len met gevolgen voor beschermde 
monumenten (bouwen toiletruimte, 
wijzigen reeds verleende vergunning 
O-2018-0618) (16-01-2020)

 •  Steve Bikostraat 25, 7557 LX, veran-
deren woonhuis (16-01-2020)

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 
 •  Backenhagenlaan 76, 7557 KE, 

brandveilig gebruik zorggebouw 
 (13-01-2020)

De ingediende aanvraag ligt niet ter 
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel 
zienswijzen indienen tegen het ontwerp-
besluit dat ter inzage wordt gelegd.

Verkeerszaken

Verkeersbesluiten
Het college van B en W heeft ten be-
hoeve van de carnavalsoptocht 2020 in 
Hengelo de volgende verkeersbesluiten 
genomen:
 •  Het tijdelijk instellen van een 

geslotenverklaring op en rondom de 
route van de carnavalsoptocht op 
vrijdag 21 februari 2020 van 19.00 uur 
tot 21.00  uur en op zaterdag 

  22 februari 2020 van 14.00 uur tot 
17.00 uur door het plaatsen van hek-
ken met verkeersborden C1 rondom 
de route Deldenerstraat, Lange-
straat, Enschedesestraat, Wolter 
ten Catestraat, Oude Molenweg, 
Oldenzaalsestraat, Wemenstraat, 
Brinkstraat en Marskant

 •  Het tijdelijk instellen van een 
geslotenverklaring op de Bankastraat 
tussen de Weideweg en Coldstream 
voor het laten opstellen van de carna-
valswagens voor de carnavalsoptocht 
op vrijdag 21 februari 2020 van 17.00 
uur tot 20.00 uur en op zaterdag 

  22 februari 2020 van 12.00 uur tot 
15.00 uur door het plaatsen van 
hekken met verkeersborden C1

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 
29 januari tot en met 10 maart 2020 
inzien bij het Publieksplein. Wanneer u 
belanghebbende bent, kunt u tijdens de 
inzagetermijn een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van B en W. 
Het bezwaarschrift moet worden onder-
tekend en tenminste bevatten: uw naam 
en adres, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het be-
zwaar 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 (post-
bus 10067, 8000 GB Zwolle) vragen een 
voorlopige voorziening te treffen. Een 
verzoek om een voorlopige voorziening 
moet dezelfde gegevens bevatten als 
een bezwaarschrift.

Gemeente
nieuws

https://www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0088-0301
https://www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0088-0301


Contactgegevens
Bezoekadres: 
Hazenweg 121 
(tot en met donderdag 30 januari) 
Burg. 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/reactie-
formulier
Facebook: www.facebook.com/
gemeentehengelo
Twitter: @gemeentehengelo
Instagram: gemeentehengelo

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.

Balies Burgerzaken en Gemeente-
belastingen 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

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

Informatiewijzer Hengelo
Op www.informatiewijzerhengelo.nl 
vindt u antwoorden op vragen uit het 
dagelijks leven bijvoorbeeld over ge-
zondheid, zorg, wonen, ouder worden, 
geldzaken en over opvoeden en op-
groeien.

Meldingen openbare ruimte
Meldingen of vragen over bijvoorbeeld 
groenonderhoud, straatverlichting, los-
liggende stoeptegels of speelvoorzienin-
gen 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.

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 weersom-
standigheden zijn genoemde data onder 
voorbehoud.

•  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), tot en met 14 februari en 

 7 februari tot en met 14 maart
 

Wegwerkzaamheden

Wegwijzer

Denk mee over sport en bewegen 
In oktober 2019 heeft de gemeente samen met ruim 75 vertegen-
woordigers vanuit sportclubs, sportscholen, fysio, onderwijs, welzijn 
en zorg een startbijeenkomst van het lokaal sportakkoord Hengelo 
gehouden. Denkt u mee tijdens de komende thema-sessies?

Sportakkoord
Het doel van een sportakkoord is om zo veel mogelijk inwoners met 
plezier te laten sporten en bewegen. In het sportakkoord komt te 
staan hoe de verschillende partijen hierin willen samenwerken. Een 
onafhankelijk sportformateur leidt dit proces.

Thema’s
Tijdens de startbijeenkomst zijn de volgende thema’s bepaald:
• Inclusief sporten (iedereen doet mee)
•  Vitale sport- en beweegaanbieders (inclusief positief sportklimaat en 

duurzaamheid) 
• Vaardig in bewegen (goede motoriek)

Oproep
Helpt u mee om deze thema’s verder uit te werken? Meld u dan aan. 
In de sessies wordt gezamenlijk gesproken over ambitie en doelstelling 
voor de komende jaren rond het betreffende thema. De clubs en 
organisaties die tijdens of na de startbijeenkomst hebben aangegeven 
betrokken te willen worden, zijn rechtstreeks uitgenodigd door de 
sportformateur. Verenigingen en organisaties die toen niet aanwezig 
waren maar wel mee willen doen aan een van de genoemde thema’s, 
kunnen alsnog deelnemen. U kunt zich daarvoor opgeven via e-mail 
sportformateurhengelo@sportserviceoverijssel.nl.

Data thema-sessies
• Inclusief sporten Donderdag 6 februari, 19.30 - 21.30 uur
  Kulturhus Hasselo, Henry Woodstraat 62
•  Vitale sport- en beweegaanbieders,
  Woensdag 12 februari, 19.30 - 21.30 uur
  Stadhuis, Burgemeester van der Dussenplein 1
• Vaardig in bewegen Donderdag 13 februari, 19.30 - 21.30 uur
  Kulturhus Hasselo, Henry Woodstraat 62

Servicepunt Vrijwilligerswerk verhuist
Het Servicepunt Vrijwilligerswerk gaat verhuizen. In verband hiermee is 
het Servicepunt op maandag 27 januari niet bereikbaar. Vanaf maandag 
3 februari vindt u het Servicepunt voortaan in de bibliotheek aan de 
Beursstraat 34, op de 2e verdieping. U bent daar van harte welkom op:
• Maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 14.00 uur
• Woensdag van 09.00 uur tot 16.00 uur

Telefoon: 088 - 945 5750 
E-mail: info@servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl

02.02 
2e Woolderesloop  
02.02 
Muziek voor 
de Buren


