Scenario’s marktplein online
De afgelopen maanden hebben heel
veel Hengeloërs hun dromen en
ideeën voor het marktplein gedeeld.
Wim Voogt, de architect van OKRA, is
aan de slag gegaan met alle voorstellen en informatie uit de zogenoemde
droom- en maakfase. Deze informatie
heeft hij vertaald naar vier haalbare
scenario’s voor het marktplein.
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Raadsvergadering

In het vorige Gemeentenieuws stond een onjuist begintijdstip vermeld
voor de raadsvergadering van woensdag 4 november. De vergadering
begint om 18.30 uur.
Op de agenda staan onder meer:
• Beleidsbegroting 2021-2024
• Belastingverordeningen en -tarieven 2021
De vergadering vindt digitaal plaats. U kunt de vergadering volgen via
www.hengelo.nl of via www.youtube.com/gemeentehengeloOV.
De actuele agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.hengelo.nl/
bestuursagenda.

Herdenken bij begraaf- en gedenkpark

De gemeente Hengelo, Gildebor en Uitvaartzorg Yarden organiseren
samen jaarlijks de herdenkingstocht Licht in het donker op het begraaf- en
gedenkpark aan de Oldenzaalsestraat. In verband met de coronamaatregelen is er dit jaar geen traditionele gezamenlijke lichtjestocht over
de begraafplaats.
Toch willen we op een andere wijze onze dierbaren gedenken. De
komende weken is er bij de ingang van de begraafplaats een speciale
herdenkingsplek ingericht. U kunt zelf een moment kiezen om langs te
komen. We zorgen voor wat licht in het donker en voor elke bezoeker is
er een kaartje met een gedicht. U bent van harte welkom dagelijks tussen
08.00 en 18.00 uur. Houd u zich ook op de begraafplaats te allen tijde aan
de geldende coronamaatregelen.

Bekijk het filmpje met burgemeester Sander Schelberg bij de herdenkingsplek op www.hengelo.nl/herdenken.

Collectes

Tot en met 7 november collecteert Alzheimer Nederland. Van 9 tot en met
14 november collecteert Het Gehandicapte Kind.

U hebt nu de kans om uw mening te
geven over de vier scenario’s. Iedereen
kan tot en met 15 november reageren via
de website www.hengelo.nl/marktplein.
U logt in met DigiD. Aan de hand van drie
vragen kunt u uw reactie geven. Ook kunt
u een tip en een top aandragen.
Op zaterdag 14 november staat Bureau
Rode Wouw op de Markt. Daar kunt u ook
uw mening aan doorgeven. Houd u zich
daarbij wel aan de coronamaatregelen.

Daarnaast kunt u op maandag 9 november
vanaf 20.00 uur een digitaal gesprek
over de scenario’s live volgen via www.
youtube.com/gemeentehengeloOV.
Zo komen we te weten wat inwoners,
ondernemers en bezoekers van Hengelo
mooi en minder mooi vinden aan deze
vier scenario’s. Die informatie vormt de
basis voor het concept ontwerp. Ook op
dit ontwerp kunt u in december weer uw
reactie geven.

Niet kiezen, maar samenwerken

U hoeft niet te kiezen uit de scenario’s.
Het is de bedoeling dat iedereen zijn
of haar mening geeft over alle vier
scenario’s. Deze informatie verwerkt de
architect in het concept ontwerp dat in
december wordt teruggelegd.
Het proces heeft tot nu toe een mooie
samenwerking opgeleverd met veel
interactie. We hopen dit zo voort te
kunnen zetten.

Bij het opruimen van de bladeren ligt de
prioriteit bij de verkeersveiligheid. Daarom maken de medewerkers hoofdwegen
en hoofdfietspaden als eerste bladvrij.
Gildebor komt in elke wijk uiteindelijk
twee keer langs.
De planning is erg afhankelijk van het
weer en het soort boom. Gildebor kan
daardoor niet van tevoren aangeven
wanneer in welke buurt het blad wordt
verwijderd en komt ook niet op afroep.

In uw eigen tuin

Gevallen blad is om veel redenen erg
belangrijk voor uw tuin en de bewoners
daarvan, denk aan een schuilplek voor
egels en de overwintering van insecten.
Daarnaast vormen de gevallen bladeren
ook een goede voedingsbodem voor de
planten in uw tuin. Het hoeft dus niet
per se voor overlast te zorgen. U kunt
het ook op een composthoop in de tuin
opslaan. In het voorjaar is de compost
dan goed te gebruiken als bemesting.

Officiële bekendmakingen
Straatnamen
Vastgesteld

Het college van B en W heeft op 27 oktober 2020 de volgende straatnamen
vastgesteld:
• Stadionlaan, voor de nieuwe zijstraat
vanaf de Stadionlaan nabij de watertoren
• Stroweg, voor de nieuwe zijstraat vanaf
de Stroweg nabij de watertoren
• Veldbeek, voor de beek die loopt vanaf
het FBK-stadion tot aan de Veloursstraat
• Watertorenpad, voor het fietspad door
het Watertorenpark vanaf de Kuipersdijk tot aan de Watertorenlaan
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van
4 november tot en met 15 december
2020 inzien op www.hengelo.nl/
terinzage. Belanghebbenden kunnen
binnen deze termijn bezwaar maken
bij het college van B en W. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Bornsedijk 30, 7559 PT, dunnen
12 bomen (26-10-2020)
• Enschedesestraat 203A, 7552 CS,
kappen 3 eiken (22-10-2020)

• Hartermedenweg 1, 7559 RC, kappen
1 eik (21-10-2020)
• Hermesstraat 69, 7552 BN, bouwen
schuur met veranda (17-10-2020)
• Industriestraat 190, 7553 CW, plaatsen
schutting (26-10-2020)
• Landmansweg 93, 7556 LW, oprichten
woonhuis (20-10-2020)
• Lansinkweg 74, 7553 AM, kappen
4 berken (15-10-2020)
• Pentropsdijk 10B, 7558 PZ, veranderen
kozijn, graven vijvers, aanplanten
fruitbomen, verbouwen groente en
opkweken bonsaibomen (21-10-2020)
• Toulonstraat 5, 7559 KW, veranderen/
vergroten woonhuis (20-10-2020)
• Wethouder Kampstraat nabij 1, 7553
ZB, kappen 2 amberbomen (21-10-2020)
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

• Merelweg 1, 7557 AC, plaatsen airco.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 15-12-2020.
• Zirkoonstraat 10-2, 7554 TT, plaatsen
en vernieuwen reclamezuil. Verlengen
beslistermijn met maximaal 6 weken
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in verband met de welstandtoetsing.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 10-12-2020.

Verleend

• Curiestraat nabij 38, 7555 NA, kappen
1 cipres (26-10-2020)
• Dennenbosweg 48, 7556 CH, handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
(gebruiken voormalig bedrijfsgebouw
voor bestemming wonen) (28-10-2020)
• Dikkersplein 9, 7553 CZ, wijzigen gevel
(27-10-2020)
• Everlo 21, 7556 ZN, plaatsen dakkapel
(26-10-2020)
• Haaksbergerstraat 166, 7554 PB,
plaatsen serre en intern verbouwen
(23-10-2020)
• Markt 2, 7551 CG, handelen met
gevolgen voor beschermde monumenten (plaatsen geldmaat dubbelzijdige
lichtbak) (27-10-2020)
• Oelerweg 10, 7555 GS, kappen 1 beuk
en 1 esdoorn (29-10-2020)
• Oude Grensweg 85, 7552 GE, kappen
3 naaldbomen (26-10-2020)
• Sprinkhaan 9A, 7559 EJ, plaatsen airco
(27-10-2020)
• Weversweg 7, 7553 BH, plaatsen airco
(26-10-2020)
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,

e

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.
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Het college van B en W heeft meldingen
ontvangen voor:
• Brugginksweg 4, Rijkswaterstaat, veranderen wegensteunpunt
• Oosterveldsingel 35C, schildersbedrijf
Geelen, starten spuitbedrijf
Inzien
U kunt de desbetreffende stukken op
afspraak inzien. Hiervoor kunt u contact
opnemen met de Omgevingsdienst

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)
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Twente, telefoon 0546 - 749 500. U kunt
tegen de meldingen geen bezwaar- of
beroepschrift indienen.

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten

Het college van B en W heeft de volgende
verkeersbesluiten genomen:
• Het aanwijzen van een parkeerplaats
voor het opladen van elektrische
voertuigen aan de Alexanderstraat
• Het intrekken van het verkeersbesluit
instellen parkeerschijfzone Beckumerstraat tussen Willem de Clercqstraat en
Kerkstraat
• Het intrekken van het verkeersbesluit
instellen parkeerschijfzone op het
Dikkersplein en omgeving (gedeelte
Esrein, Loweg en ‘t Loo)
• Het aanwijzen van een parkeerplaats
voor het opladen van elektrische
voertuigen aan de Otto Klempererstraat

Balies Burgerzaken en
Gemeentebelastingen open

Alleen op afspraak!
• Maandag t/m woensdag
van 08.30 tot 16.30 uur
• Donderdag van 08.30 tot 20.00 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Balie Zorgloket open

 lleen op afspraak!
A
• Maandag t/m donderdag
van 08.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
Telefonisch bereikbaar:
• maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur
Telefoon: (074) 245 9131
E-mail: zorgloket@hengelo.nl

Inzien en bezwaar

U kunt de desbetreffende stukken van
4 november tot en met 15 december
2020 op afspraak inzien bij het Publieksplein. Wanneer u belanghebbende bent,
kunt u tijdens de inzagetermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van B en W. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en tenminste
bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 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 (postbus 10067, 8000 GB Zwolle)
vragen een voorlopige voorziening te
treffen. Een verzoek om een voorlopige
voorziening moet dezelfde gegevens
bevatten als een bezwaarschrift.

Afspraak op stadhuis?

Hebt u een afspraak op het stadhuis
maar hebt u verkoudheids- of griepverschijnselen? Bel ons dan even. We
kunnen uw afspraak verzetten, of u
telefonisch verder helpen.

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.

Nog geen opvang asielzoekers Willemstraat

Voor de zomervakantie heeft het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers)
aan de gemeente Hengelo gevraagd of het pand Willemstraat weer in gebruik
genomen kon worden als aanvullende opvang (avo) voor asielzoekers. Vanwege
goede ervaringen op deze locatie heeft het college van B en W daarmee
ingestemd. De bedoeling was dat medio juli 2020 de eerste asielzoekers zouden
komen. Het COA en de eigenaar van het pand zijn echter nog niet tot overeenstemming gekomen over het gebruik van het pand. Het is daardoor nog niet
bekend wanneer de opvang weer open gaat.

Kleurplaat

Hebt u kinderen die graag kleuren?
Deze
Daarvoor is een leuke kleurplaat
kleurplaat van
is voor
ontworpen. U kunt die printen via
#aandachtvoorelkaar
www.hengelo.nl/kleurplaat en door
uw kind laten inkleuren. En dan
opsturen naar iemand die wel een
steuntje in de rug kan gebruiken.
Naar opa en/of oma, een lieve
buur, iemand die in de zorg werkt
of een vriendje dat ziek is. Want
met aandacht voor elkaar komen we samen door deze coronatijd.
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….............................

Een papieren kleurplaat kunt u afhalen bij de bibliotheken in de binnenstad
(Beursstraat 34) en Hasseler Es (Henry Woodstraat 62), bij Hengelo Promotie
(Markt 8) en het stadhuis (receptie, Burgemeester van der Dussenplein 1).
Veel kleurplezier!

Wegwerkzaamheden
In verband met werkzaamheden zijn de
onderstaande wegen afgesloten (zie
www.hengelo.nl/wegwerkzaamheden
voor meer informatie). Omleidingsroutes
worden met gele borden aangegeven.
Genoemde data zijn onder voorbehoud.
• Boortorenweg (deels), tot en met
6 november (overdag)
• Lansinkweg (van kruising met Maarten
Meesstraat tot Meijersweg nr. 21), tot
en met 6 november
• Emmaweg (tussen Helmersstraat en
Vondelstraat), tot en met 13 november
(overdag)

• Stroweg (tussen Grasweg en Watertorenlaan), 9 tot en met 13 november
• Stadionlaan (tussen Athenestraat en
Heliosstraat), 12 tot en met
18 november
• Boekeloseweg (tussen Breemarsweg
en nr. 140), tot en met 18 december
• Deldenerstraat (tussen Geerdinksweg
en Tuindorpstraat), tot en met
31 december
• Lage Weide (t.h.v. Twentebad), tot en
met 8 januari 2021
• Beekstraat (deels), 9 november tot en
met 18 januari 2021

