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Herinrichting Lansinkesweg en Industriestraat
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Dinsdag 3 maart 2020

Informatiebijeenkomst Broek Oost

Op dinsdag 10 maart is er een informatiebijeenkomst over het ontwerp
bestemmingsplan Broek Oost. Tijdens deze bijeenkomst kunt u het ontwerp bekijken en vragen stellen. Medewerkers van de gemeente Hengelo
zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Ook kunt u het ontwerp
beeldkwaliteitplan inzien. Dit plan wordt gehanteerd bij de welstandstoetsing in het plangebied Broek Oost. De projectontwikkelaar is aanwezig om een toelichting te geven op het bouwplan Broek Oost.
U bent van harte welkom tussen 19.30 en 20.30 uur in wijkcentrum
Slangenbeek, Straatsburg 5. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt.
Kijk voor meer informatie over het ontwerp bestemmingsplan en het
ontwerp beeldkwaliteitplan en de procedures, onder ‘Officiële bekendmakingen’.

Laat gratis uw snoeihout ophalen

Dit voorjaar houdt de gemeente Hengelo opnieuw de jaarlijkse takkenronde. Twente Milieu haalt op afspraak gratis uw snoeihout op. Dat
gebeurt tussen maandag 16 maart en vrijdag 27 maart. Voordeel daarvan is dat uw groene container niet overvol raakt.
Afspraak maken
U kunt zich tot en met vrijdag 13 maart aanmelden door te bellen met
de klantenservice van Twente Milieu, telefoon 0900 - 852 0111 (lokaal
tarief). Dat kan op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. Houd uw
milieupas bij de hand.

Maximaal 3 m3 snoeihout kan gratis worden opgehaald en moet op de
afgesproken dag gebundeld aan straat worden gelegd. Boomstobben,
los blad en ander tuinafval worden niet meegenomen.

Inzameling textiel

Tussen 13 en 27 maart zamelt de Vereniging Paardrijden Gehandicapten
Ondersteuning oud textiel in. Tussen 9 en 20 maart ontvangt u persoonlijk een inzamelzak aan huis. Daarop staat vermeld op welke dag men de
zak weer komt ophalen.
In de zak mag bijvoorbeeld kleding, huishoudelijk textiel, dekbedden,
gordijnen, zachte knuffels en schoenen. Textiel graag schoon inleveren
en schoenen per paar gebonden.
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Mede mogelijk gemaakt door:

Officiele bekendmakingen
Beeldkwaliteitplan
Ontwerp

• Broek Oost 2019
Omdat het plangebied Broek Oost 2019
binnen de welstandsnota onder ‘Moderne
woonwijken’ valt en de bebouwing niet
toetsbaar is binnen dit kader, is het beeldkwaliteitplan Broek Oost 2019 opgesteld.
Dit beeldkwaliteitplan zal worden gehanteerd bij de welstandstoetsing in het
plangebied Broek Oost 2019.
Inzien en inspraak
U kunt het ontwerp beeldkwaliteitsplan
van 4 maart tot en met 14 april 2020 op
afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en
Bouwen. Tijdens de inzagetermijn kunnen
inwoners en belanghebbenden schriftelijk
of mondeling zienswijzen indienen bij het
college van B en W o.v.v. zaaknummer
3031742. Voor het maken van een
afspraak of het mondeling indienen van
zienswijzen kunt u contact opnemen met
Geri Dijkhuis of Bertien Scholten.

Bestemmingsplannen
Vooraankondiging

• Broek, Noordrand
Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor de noordrand van Broek
Noord in de wijk Slangenbeek. Dit gebied
wordt begrensd door de Duizendpoot, de
Sprinkhaan en de Bijenkorf. Dit bestemmingsplan moet de realisatie van een
nieuwe bijzondere en groene woonbuurt
mogelijk maken, waarbij het binnengebied autoluw is.

tot en met 14 april 2020 op afspraak
inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen
en op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0164.
BP0131-0201. Voor het maken van een
afspraak kunt u contact opnemen met
Geri Dijkhuis of Bertien Scholten. Tijdens
de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen
indienen bij de gemeenteraad o.v.v.
zaaknummer 3031550. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u
contact opnemen met Geri Dijkhuis of
Bertien Scholten. Een digitale zienswijze
kunt u uitsluitend kenbaar maken via
www.hengelo.nl/rozienswijze.
• Watertorengebied
Het watertorengebied maakt deel uit van
de herstructurering van Veldwijk Noord.
De grens van dit plangebied wordt
globaal gevormd door de Stadionlaan,
Socratesstraat, Stroweg, de bebouwing
aan de Parallelweg SS en de vijver in
het Watertorenpark. Het doel is om van
het watertorengebied een levendige,
eigentijdse locatie te maken bestaande
uit twee nieuw te ontwikkelen woningbouwlocaties en het hergebruik van het
rijksmonument/watertorenensemble. In
het gebied worden twee verschillende
woonmilieus ontwikkeld. In het noordelijk deel een gebied met acht vrije kavels
in een parkachtige setting en in het
zuidelijk deel een compact woongebiedje met zestien parkwoningen die deels
aan het water grenzen en deels aan het
park. Het huidige bestemmingsplan
laat deze ontwikkeling niet toe. Om de
nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken,
is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het bestemmingsplan
Watertorengebied voorziet hierin.

en op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0164.
BP0087-0301.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• 	Berfloweg 268, 7553 JX, bouwen bijgebouw en hebben uitweg (20-02-2020)
• 	Bornsedijk 30, 7559 PT, veranderen/
vergroten woonhuis (17-02-2020)
• 	Curiestraat nabij 57, 7555 NN, kappen
1 eik (23-02-2020)
• 	Drienerwoldeweg nabij 29, 7552 PC,
oprichten schuilstal (22-02-2020)
• 	Haverweg 48, 7552 DM, veranderen/
vergroten woonhuis (19-02-2020)
• IJsselstraat 29, 7555 KT, vervangen
dakbedekking woning (16-02-2020)
• 	Kerkpad 15, 7554 PR, kappen 1 eik
(23-02-2020)
• 	Luciastraat 20, 7555 VW, veranderen/
vergroten woonhuis (20-02-2020)
• 	Pastoriestraat 32, 7551 DK, verbouwen
pand (24-02-2020)
• 	Veluwestraat 13, 7559 LJ, verbouwen
woonhuis (19-02-2020)
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.

Verleend

Onherroepelijk

• 	Bijenkorf 72, 7559 EP (aanvraag
gepubliceerd als Bijenkorf nabij 74),
oprichten woonhuis (25-02-2020)
• 	Breemarsweg 211-1, 7553 HJ, veranderen/vergroten café (27-02-2020)
• 	Brugginksweg 6, 7555 PB, kappen 1 es
(24-02-2020)
• Charlotte Köhlerstraat 97, 7558 VC,
plaatsen dakkapel (24-02-2020)
• 	De Voskamp 15, 7552 GD, plaatsen
dakkapel en vervangen dakconstructie
(24-02-2020)
• 	Enschedesestraat 305, 7552 CV,
kappen 2 eiken (24-02-2020)
• 	Grevenbicht 3 (kavel 40), 7559 VP
(aanvraag gepubliceerd als Grevenbicht nabij 12), oprichten woonhuis en
hebben uitweg (24-02-2020)
• Oude Grensweg 102, 7552 GD, wijzigen voorgevel (entree) (24-02-2020)
• 	Raoul Wallenbergstraat 26, 7557 ZB
(aanvraag gepubliceerd als Raoul
Wallenbergstraat nabij 24), oprichten
woonhuis (26-02-2020)
• 	Resedastraat naast 31, 7555 CK,
kappen 1 berk (24-02-2020)

Op dinsdag 10 maart is er een informatiebijeenkomst over het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitplan. Kijk voor meer informatie in het
bericht elders op deze pagina.

Tegen het bestemmingsplan was één
beroepschrift ingediend. De Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State heeft op 19 februari 2020 uitspraak
gedaan en het beroep ongegrond verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

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.

Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan
en de bijbehorende stukken van 4 maart

Inzien
U kunt het bestemmingsplan op afspraak
inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen

Het is nog niet mogelijk stukken in te
zien of zienswijzen in te dienen. Er wordt
ook geen onafhankelijke instantie in
de gelegenheid gesteld advies uit te
brengen over het voornemen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
Bertien Scholten of Geri Dijkhuis.

Ontwerp

• Broek Oost 2019
Voor het plangebied Broek Oost 2019
heeft de gemeenteraad op 3 februari
2009 een bestemmingsplan vastgesteld.
Het oorspronkelijke plan voor het gebied
Broek Oost bestond uit de realisatie
van woningen, appartementen en een
verpleeghuis. Met de voorliggende
herziening komen de appartementen
en het verpleeghuis geheel te vervallen
en wordt het aantal nog te realiseren
woningen teruggebracht. Tegelijkertijd
maakt een groot deel van de woonbestemming, evenals de bestemmingen
‘Gemengd’ en ‘Maatschappelijk’ uit het
bestemmingsplan Broek Oost uit 2009,
nu plaats voor de bestemming ‘Groen’
en zijn de reeds aanwezige woningen
binnen het plangebied ook ingepast.

Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan
en de bijbehorende stukken van 4 maart
tot en met 14 april 2020 op afspraak
inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen
en op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0164.
BP0129-0201. Voor het maken van een
afspraak kunt u contact opnemen met
Bertien Scholten. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling
of digitaal zienswijzen indienen bij
de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer
3031526. Voor het mondeling indienen
van zienswijzen kunt u contact opnemen
met of Bertien Scholten. Een digitale
zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar
maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.
Het volgende bestemmingsplan is op
19 februari 2020 onherroepelijk geworden.
• Tuindorp ’t Lansink 2016

Uitgebreide procedure
Ontvangen

Rectificatie
In het Gemeentenieuws van 28-01-2020
was de ontvangen omgevingsvergunning onder reguliere procedure gepubliceerd. Na toetsing bleek deze onder de
uitgebreide procedure te vallen.
• 	Eetgerinksweg nabij 2, 7554 PT,
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(15-01-2020)
De ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter inzage wordt gelegd.

Wet bodembescherming
Ingekomen melding

Het college van B en W heeft op
26 februari 2020 een melding op grond
van het Besluit uniforme saneringen
ontvangen van Trebbe Projecten BV. Deze
melding gaat over het voornemen om

een bodemsanering uit te voeren aan de:
• 	Enschedesestraat 170, kadastrale
sectie N, nummer 2015
Als de melding voldoet aan de Wet
bodembescherming, dan mag de melder
vijf weken na de ontvangstdatum
beginnen met de sanering.

Instemming schriftelijk
verslag

Het college van B en W heeft ingestemd
met het schriftelijk verslag van de uitvoering van de bodemsanering aan de:
• 	Wethouder Kampstraat TH 22,
kadastrale sectie (artikel 39c Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende
stukken van 4 maart tot en met 14 april
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.

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college van B en W heeft besloten
de volgende gehandicaptenparkeerplaatsen toe te wijzen:
• 	Hennepstraat, 1e linker plaats op
binnenterrein
• 	Hennepstraat, plaats t.h.v. ingang 3
• 	Jacobus Bellamystraat, plaats voor nr. 18
• 	Reigerweg, plaats voor nr. 12
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende tekening, die
deel uitmaakt van het besluit, inzien bij
het Publieksplein. Tegen deze besluiten
kunt u tot 15 april 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
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.

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.
• Schubertstraat (t.hv. Johan Wagenaarstraat, mobiele kraan), 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
• 	Industrieplein (tot Europatunnel),
9 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
• 	Cornelis Evertsenstraat (tussen Witte
de Withstraat en Ir. M. Schefferlaan),
16 maart 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

Militaire oefening
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.

Op maandag 9 maart en dinsdag 10 maart is er een militaire oefening op
Twente Airport. Er wordt gebruik gemaakt van oefenmunitie. In de nacht
wordt niet geoefend.

Collectes

Tot en met 7 maart collecteert het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton.
Van 9 tot en met 14 maart collecteert Amnesty International.

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.
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