Milieupark donderdagavond open
Er zijn ook afvalsoorten waarvoor
betaald moet worden zoals grof
huishoudelijk afval, matrassen, tapijt,
autobanden, puin en hout. Via een weegbrug meet Twente Milieu hoeveel afval
u tegen betaling wegbrengt. Hengelose
huishoudens mogen per jaar in totaal
50 kilo gratis brengen. Dit tegoed wordt
in januari automatisch op de milieupas
bijgeschreven. Kijk voor meer informatie
op www.twentemilieu.nl/hengelo/
welkafvalwaar.
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Corona

De coronacrisis zorgt voor extra drukte
op het Milieupark. Op www.twentemilieu.
nl/corona staat een overzicht van de te
verwachten drukte op het Milieupark.

Ook dit jaar is het Milieupark aan
de Wegtersweg in juni, juli en
augustus op donderdagavond tot
20.00 uur geopend. Op donderdag
4 juni is de eerste avondopenstelling. Met de avondopenstelling
in de zomermaanden is het voor
meer mensen mogelijk het Milieupark te bezoeken.
Op het Milieupark kunnen inwoners
van Hengelo (en Borne) allerlei soorten
afval kwijt, bijvoorbeeld grof restafval,

tuinafval of huishoudelijk afval. Het
Milieupark is normaal gesproken open
van maandag tot en met zaterdag van
09.00 tot 16.00 uur. In juni, juli en augustus is het Milieupark op donderdag open
tot 20.00 uur.

Gratis en betaalde afvalsoorten

Met uw milieupas kunt u op het
Milieupark terecht om afval te brengen.
Er zijn gratis afvalsoorten zoals snoeihout, textiel, ijzer, elektrische apparaten,
papier en verpakkingen.

Wilt u rekening houden met de
volgende voorzorgsmaatregelen?
• Kom alleen naar het Milieupark als het
echt nodig is.
• Hebt u gezondheidsklachten? Blijf dan
thuis.
• Kom het liefst alleen, of met maximaal
twee personen.
• Betalen is alleen mogelijk met pin.
• Voor voldoende afstand op het terrein
wordt er een beperkt aantal voertuigen
tegelijk toegelaten.
• Houd voldoende afstand van elkaar en
de medewerkers van Twente Milieu.

Officiële bekendmakingen
Inzien en beroep

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.

• Drienerwoldeweg nabij 29, 7552 PC,
oprichten schuilstal (20-05-2020)
• Elsloo 9 (kavel 50), 7559 VN (aanvraag
gepubliceerd als Elsloo nabij 8),
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(26-05-2020)
• Framboos 4A, 7559 RL, handelen in
strijd met bestemmingsplan (aanleggen
zwembad) (26-05-2020)
• Industriestraat 160, 7553 CV, vervangen
ramen voorgevel (20-05-2020)
• J. Frankstraat 12, 7555 SP, bouwen
bijgebouw met hekwerk (26-05-2020)
• Louis Bouwmeesterstraat 128, 7558 TP,
plaatsen overkapping (26-05-2020)
• Marskant 30A, 7551 BW (aanvraag
gepubliceerd als Marskant 30), realiseren appartement (20-05-2020)
• Nachtegaalspad 8, 7553 AC, plaatsen
zonnepanelen (26-05-2020)
• Paul Krugerstraat 44, 7551 GX, vervangen entree en wijzigen kantoorindeling
(26-05-2020)
• Paul van Kempenstraat 22, 7558 HA,
vervangen kozijnen (26-05-2020)
• Wolfkaterweg nabij 31, 7554 PJ, hebben
uitweg (27-05-2020)

Verleend

Inzien en bezwaar

U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken van 3 juni tot en met 14 juli
2020 op afspraak inzien bij de afdeling
Ruimte en Bouwen. Bent u belanghebbende, dan kunt u tot en met deze
datum een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van B en W. Hebt
u bovendien een spoedeisend belang,
dan kunt u schriftelijk een verzoek
om een voorlopige voorziening (bijv.
schorsing) doen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Kijk
voor meer informatie op www.hengelo.
nl/bezwaar-beroep.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

NL-Alert controlebericht

Op maandag 8 juni om 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. Als u dit ontvangt, dan staat uw mobiele telefoon goed
ingesteld voor NL-Alert. Kijk voor meer informatie op www.nl-alert.nl.

De gemeenteraad vergadert

De gemeenteraad houdt op dinsdag 9 juni een digitale Politieke Markt.
U kunt de vergadering volgen via www.hengelo.nl of via www.youtube.
com/gemeentehengeloOV. Het programma is als volgt:
19.30 - 20.30 uur Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan
Watertorengebied
21.00 - 22.30 uur Voorstel inzet middelen innovatie, preventie en
versnelling
Wilt u weten hoe de digitale vergadering plaatsvindt? Kijk dan op
www.hengelo.nl/politiekemarkt. De actuele agenda en de bijbehorende
stukken vindt u op www.hengelo.nl/bestuursagenda.
De gemeenteraad vergadert digitaal op woensdag 17 juni vanaf 19.30
uur. U kunt de vergadering volgen via www.hengelo.nl of via www.
youtube.com/gemeentehengeloOV. Op de agenda staat onder meer een
voorstel over de 1e wijziging van de Beleidsbegroting 2020. De wijziging
heeft betrekking op de raadsvoorstellen in deze vergadering
en collegebesluiten in de voorliggende periode. De actuele agenda en de
bijbehorende stukken vindt u op www.hengelo.nl/bestuursagenda.

Inzameling textiel

Tot 23 juni zamelt de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Ondersteuning oud textiel in. Tot 19 juni ontvangt u een inzamelzak aan huis.
Daarop staat vermeld op welke dag men de zak weer komt ophalen.

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.
• H. Leefsmastraat (tussen Piet
Mondriaanstraat en Jan Voermanstraat), t/m 5 juni
• Lansinkesweg (tot Emmaweg,
zijde Lansinkveste), t/m 5 juni
• Cornelis Evertsenstraat (tussen
nr. 2 en Witte de Withstraat), t/m
19 juni

• Jan van Galenstraat (tussen
M.A. de Ruyterstraat en Witte de
Withstraat), mobiele kraan enkele
dagen tussen 8 en 26 juni
• Lansinkesweg (tot Emmaweg,
zijde brandweerkazerne), 8 juni
t/m 3 juli
• Jan van Galenstraat
(tussen Piet Heinstraat en Witte
de Withstraat), mobiele kraan
enkele dagen tussen 17 juni en
10 juli
• Industriestraat (tussen parkeerterrein ROC en Optiek ter Braak),
10 augustus t/m 11 september
• Deldenerstraat (tussen Geerdinksweg en Tuindorpstraat),
t/m 31 december

• Celebesstraat 18, 7556 SV, handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
(plaatsen overkapping) (26-05-2020)
• Ferdinand Bolstraat 14, 7556 ES,
plaatsen dakkapel (20-05-2020)
• Geerdinksweg 141, 7555 DL, verbouwen
bouwdeel C0 en B0 (20-05-2020)
• Kokerjuffer 42, 7559 DM, veranderen
carport naar dichte veranda
(25-05-2020)
• Oude Postweg 182, 7557 DJ, veranderen/vergroten dierenspeciaalzaak
(19-05-2020)
• Woltersweg 24, 7552 DD, plaatsen
schutting (22-05-2020)

• Anna Reynvaanweg 30, 7555 SG,
plaatsen tuinafrastering (26-05-2020)
• Beitelstraat 1, 7556 ND, plaatsen
gevelreclame (20-05-2020)
• Biesbosch 3 (kavel 27), 7559 VK
(aanvraag gepubliceerd als Biesbosch
kavel 27, nabij Grevelingen 6), oprichten
woonhuis (20-05-2020)
• Coba Ritsemastraat 16, 18, 20 en 22,
7556 JP (aanvraag gepubliceerd als
Coba Ritsemastraat nabij 14), oprichten
4 woonhuizen en plaatsen erfafscheiding (26-05-2020)

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
Verleend

• Semmelweisstraat 42, 7555 MT, brandveilig gebruiken school (26-05-2020)

U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij de
afdeling Ruimte en Bouwen. Het besluit
is ten opzichte van het ontwerpbesluit
niet gewijzigd. Tegen dit besluit kunt u
desgewenst, gedurende zes weken na de
datum van verzending van dit besluit, een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
afdeling Bestuursrecht van de rechtbank
Overijssel. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Besluit lozen buiten
inrichtingen
Maatwerkvoorschrift lozing
op riool

Het college van B en W heeft besloten
onder voorwaarden toe te staan dat
verontreinigd grondwater wordt geloosd
op de gemeentelijke riolering aan de:
• Deldenerstraat vanwege aanbrengen
PVC-riool

Inzien en bezwaar

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

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.

