Eikenprocessierups: een melding
gedaan, en dan?
De eikenprocessierups houdt u
en ons bezig! We krijgen veel meldingen binnen. Hartelijk dank daarvoor! Wat gebeurt er precies nadat
u een melding heeft gedaan?
Uw melding komt binnen
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U heeft een melding gedaan: telefonisch,
in de BuitenBeterApp of via onze website. Die melding gaat rechtstreeks door
naar Gildebor. Gildebor bepaalt waar,
Wanneer en of er geruimd wordt. Dit
betekent ook dat niet alle nesten worden
geruimd. Maar heeft u een melding
gedaan? Dan wordt daar serieus naar
gekeken.

Planning op basis van urgentie en
overlast

We kunnen de nesten niet overal weghalen. Het indelen gaat op basis van
hotspots. Dus scholen, verzorgingstehuizen en bijvoorbeeld het ziekenhuis
worden als eerste opgepakt. Afhankelijk
van urgentie en overlast wordt de route
en planning gemaakt.

Afhandelen van uw melding

Het afhandelen van de meldingen kan
vanwege het grote aantal meldingen
langer dan twee weken duren. Op 9 juni
is het wegzuigen gestart. Helaas is het

onmogelijk om op elke melding direct
actie te ondernemen en te reageren.
We rekenen hier dan ook op uw begrip.

Zo werken we samen keihard om ervoor
te zorgen dat de rups zo weinig mogelijk
overlast veroorzaakt.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

Wijkbewoners Woolde kunnen stemmen
op het beste groene idee
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

Woont u in Woolde en wilt u uw stem uitbrengen?
Ga naar www.hengelo.nl/vangrijsnaargroen.

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 onverwachte
weersomstandigheden zijn genoemde
data onder voorbehoud.
• 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
• Lage Weide (ter hoogte van het
Twentebad), tot en met 8 januari 2021
• 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

• Amarilstraat 21, 7554 TV, wijzigen
gevel en kozijn en hebben van uitweg
(19-06-2020)
• Berfloweg 213, 7663 JP, plaatsen
dakkapel (22-06-2020)
• Carel van Manderstraat 1 t/m 29
(oneven), 2 t/m 20 (even) en Jeroen
Boschstraat 22 t/m 60 (even),
7556 JA, renoveren 45 woningen
(17-06-2020)
• Cruys Voorberghstraat 160, 7558 WP,
plaatsen 2 dakkapellen (17-06-2020)
• Deldenerstraat 240, 7555 AK,
veranderen/vergroten woonhuis
(23-06-2020)
• Enschedesestraat 23, 7551 EG,
wijzigen gevel (18-06-2020)
• Generatorstraat 61, 7556 RC, handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
(renoveren hoogspanningsstation)
(17-06-2020)
• Grevenbicht nabij 8 (kavel 43), 7559
VP, oprichten woonhuis en hebben
uitweg (24-06-2020)
• Julianalaan 30, 7553 AB, vervangen
bijgebouw (22-06-2020)
• Kroeskarperstraat 8, 7559 HB,
plaatsen dakkapel (17-06-2020)
• P.C. Borstlaan 123, 7555 SL, kappen
3 berken (19-06-2020)
• Piet Muyselaarstraat 64, 7558 ZT,
plaatsen schutting (17-06-2020)
• Pruisische Veldweg nabij 106, 7552
AE, oprichten woonhuis (23-06-2020)

• Stockholmstraat 3, 7559 JP,
veranderen/vergroten woonhuis
(17-06-2020)
• Wethouder Kampstraat nabij 1, 7553
ZB, kappen 1 amber (18-06-2020)
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

• Asveldweg 2, 7556 BP, plaatsen
kozijnen (23-06-2020)
• Bornsedijk 82, 7559 PT, oprichten
woonhuis (en vergunningvrij bouw
werk) (aanvraag gepubliceerd als
Bornsedijk nabij 80, oprichten woonhuis) (24-06-2020)
• Esrein 50, 7553 CZ, bouwen erker
(23-06-2020)
• Lekstraat 10, 7555 WP, verbouwen
woonhuis (23-06-2020)
• Rotersweg 23A, 7554 RA, (aanvraag
gepubliceerd als Rotersweg nabij 23)
oprichten woonunit (tijdelijk voor
2 jaar) (24-06-2020)
• Topweg 31 en Henry Woodstraat 62,
7558 CP, handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening (hebben afhaalpunt Buurderij) (24-06-2020)
• Vijverlaan 15, 7553 CA, vervangen
kozijnen en ramen (23-06-2020)
• Woltersweg 24, 7552 DD,
plaatsen schutting (24-06-2020)

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.

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college van B en W heeft besloten
de volgende gehandicaptenparkeerplaatsen toe te wijzen:
• H. Leefsmastraat, thv centrale ingang
naar appartementen Palet
• Piet Heinstraat naast een reeds
bestaande gehandicaptenparkeer
plaats thv het appartementencomplex
nummers 84 tot en met 138
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende tekening,
die deel uitmaakt van het besluit, op
afspraak inzien bij het Publieksplein.
Tegen dit besluit kunt u tot 12 augustus
2020 een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen 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
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.

