De gemeente is verhuisd
De gemeente is sinds gisteren
terug in de binnenstad. U bent van
harte welkom in ons nieuwe gebouw. De ingang van het stadhuis
is nu aan het Burgemeester van
der Dussenplein. Dat is aan de kant
van Thiemsbrug.
Bij binnenkomst

Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 4 februari 2020

• 	Hebt u een afspraak? Meld u zich dan
aan via de zuil in de centrale hal. Vanaf
daar verwijzen wij u naar de juiste plek.
• 	Komt u voor een vergadering in het
	vergadercentrum? Dan kun u daar
rechtstreeks naartoe lopen.
• 	Hebt u een afspraak met een medewerker ergens anders in het gebouw?
Meld u dan bij de receptie. U wordt dan
opgehaald door degene waar u een
afspraak mee hebt.

Hebt u (extra) hulp nodig?

Er is een rolstoel aanwezig voor gebruik
binnen het gebouw.

Bereikbaarheid

Fiets
U kunt uw fiets gratis parkeren in
de (bewaakte) fietsenstalling op het
Kloosterhofterrein.

Openbaar vervoer
Het stadhuis is op loopafstand van het
centraal station. Komt u met de bus?
Vlakbij het stadhuis ligt de bushalte
‘Thiemsbrug’.
Auto
U kunt uw auto (betaald) parkeren op
het nieuwe parkeerterrein Kloosterhof.
Dit terrein bereikt u via de afslag op
de kruising Oldenzaalsestraat/Bornsestraat/Deldenerstraat.

Parkeren als u een beperking hebt
Bent u gehandicapt en komt u met de
auto? Dan kunt u parkeren op parkeerterrein Kloosterhof. Op dit terrein zijn
enkele gehandicaptenparkeerplaatsen
aan de kant van het stadhuis.

Open dag zaterdag 4 april

Op zaterdag 4 april is het stadhuis open
voor alle Hengeloërs. U kunt dan een
kijkje nemen in het nieuwe en het oude
gebouw. Er zijn o.a. rondleidingen en
optredens van lokale muziek-, dans- en
sportverenigingen. We zien u graag!

Voorstelling ‘Vrij Land’
De gemeente Hengelo biedt u aan
om de prachtige muziektheatervoorstelling ’Vrij Land’ van de
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan
Willem Friso’ bij te wonen op vrijdag
24 april in de schouwburg. Voor
slechts 5 euro kunt u erbij zijn.

De gemeenteraad vergadert

Vanaf nu vinden de Politieke Markten en raadsvergaderingen weer plaats
in het stadhuis. Ook is de dag van vergaderen gewijzigd: de Politieke Markt
is nu op de dinsdagavond, en de raadsvergadering op de woensdagavond.
Politieke Markt
De gemeenteraad houdt op dinsdag 11 februari een Politieke Markt in
het stadhuis. Het programma is als volgt:
Commissiezaal 1
19.30 - 20.45 uur
21.00 - 22.15 uur

Actieplan toegankelijkheid
Procesvoorstel dagbesteding

Commissiezaal 2
19.30 - 20.45 uur
Bereikbare binnenstad
21.00 - 21.30 uur	Opheffen geheimhouding (deels) verslag
		
ontwikkelingen Hart van Zuid
Wilt u weten hoe u mee kunt praten? Kijk dan op www.hengelo.nl/politiekemarkt.
Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op woensdag 12 februari vanaf 19.30 uur in
het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
• 	Benoeming fractievertegenwoordiger GroenLinks
• 	Benoeming leden t.b.v. werkgroep Accountancy
• 	Verzoek ODT in te stemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling en toetreding tot werkgeversorganisatie
• 	Vormgeving cliëntparticipatie in Hengelo (inclusief verordening)
• 	Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan A1-zone 2019
• 	Eindafrekening fractievergoeding 2018
• 	Verordening Kwaliteit VTH omgevingsrecht Hengelo 2020
• 	Algemeen belang besluit abonnementstarief parkeergarage De Beurs
• 	Opheffen geheimhouding op stukken rond ontwikkelingen Hart van Zuid
De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.hengelo.
nl/bestuursagenda. U kunt ook gebruik maken van de computers bij het
Publieksplein.

Bijeenkomst Lansinkesweg/Industriestraat

Wij genieten dagelijks van onze vrijheid,
maar wat is vrijheid? De Koninklijke
Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’
neemt u mee met fantastische muziek
en poëtische verhalen door ons prachtige
land. ‘Vrij Land’ laat zien hoe die vrijheid
in onze samenleving geworteld is en wie

de mensen zijn die deze vrijheid in stand
houden. Er worden historische beelden
en nieuw videomateriaal getoond en
een holoscreen brengt historische en
hedendaagse veteranen tot leven.
De voorstelling is op vrijdag 24 april en
begint om 20.15 uur in de Schouwburg
Hengelo, Beursstraat 44. Er is geen pauze.

Kaartverkoop

Kaarten kosten 5 euro per stuk, inclusief
garderobe en een drankje na afloop, en
zijn verkrijgbaar bij de schouwburg.

De kassa is bereikbaar van maandag tot
en met zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.
Adres:
Beursstraat 44
Telefoon: (074) 255 6789
Website:	www.schouwburghengelo.nl
Deze voorstelling is tot stand gekomen op
initiatief van de Koninklijke Landmacht en
St. Nederlandse Veteranendag in het kader
van 75 jaar vrijheid, en wordt mede mogelijk
gemaakt door het Vfonds, de provincie
Overijssel en de gemeente Hengelo.

Officiele bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• 	Altenavoetpad 21, 7554 PW, plaatsen
carport (20-01-2020)
• 	Deldenerstraat 41, 7551 AB, plaatsen
handelsreclame (20-01-2020)
• 	Deurningerstraat 137B, 7557 HE,
plaatsen dakkapel (27-01-2020)
• 	Haaksbergerstraat 67, 7554 PA,
kappen 1 eik (23-01-2020)
• 	Hengelose Esstraat 44, 7556 ED,
plaatsen dakkapel (23-01-2020)
• 	Levantstraat 74, 7559 CE, kappen 1 eik
(23-01-2020)
• 	Oude Grensweg 102, 7552 GD, wijzigen
voorgevel (entree) (27-01-2020)
• 	Resedastraat naast 31, 7555 CK,
kappen 1 berk (22-01-2020)
• 	Torenlaan 58, 7559 PJ, oprichten loods
(23-01-2020)
• 	Zuidelijke Havenweg 40, 7554 RR,
plaatsen 12 overkappingen (23-01-2020)
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.

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.

Verlengen beslistermijn

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

Verleend

• 	J. Frankstraat 13, 7555 SP, plaatsen
volière. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met de
welstandtoetsing. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 13-03-2020.
• 	Bijenkorf 60, 7559 EP (aanvraag
gepubliceerd als Bijenkorf nabij 62),
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(23-01-2020)

• 	Burgemeester Jansenplein 18, 7551
EC, plaatsen terrasoverkapping
(28-01-2020)
• 	Elsloo 5 (kavel 54), 7559 VN (aanvraag gepubliceerd als Elsloo nabij 8),
oprichten woonhuis (28-01-2020)
• 	Haaksbergerstraat 69, 7554 PA
(aanvraag gepubliceerd als Haaksbergerstraat nabij 67), herbouwen
circulaire bedrijfshal (tijdelijk voor
15 jaar) (28-01-2020)
• 	Händelstraat 1, 7557 TP, aanpassen
brandscheiding (28-01-2020)
• 	Pastoor Eppinkstraat 64, 7554 MC,
vergroten bijgebouw (24-01-2020)
• 	Tuindorpstraat 59, 7555 CS, plaatsen
kozijnen (24-01-2020)
• 	Twekkelerweg 333, 7554 SC, kappen
2 berken en 1 beuk (24-01-2020)
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.

Wet bodembescherming
Instemming schriftelijk
verslag

Het college van B en W heeft ingestemd
met het schriftelijk verslag van de
uitvoering van de bodemsanering:
• 	Tussen voormalig talud Boekelosebrug en Laan Hart van Zuid, kadastrale
sectie K 2209, 2473, 3773 (artikel 39c
Wbb)

Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 5 februari tot en met
17 maart 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.

Activiteitenbesluit
milieubeheer
Ingekomen meldingen

Het college van B en W heeft meldingen
ontvangen voor:
• 	Binnenhavenstraat 89, Luma
Verspaning, oprichten metaalbewerkingsbedrijf
• 	Diamantstaat 44, I-Pack, veranderen
bedrijf voor gekoeld assembleren en
verpakken ontbijt- en lunchpakketten
voor luchtvaart en groothoreca
• 	Granaatstraat 68, TM Autoservice,
oprichten autobedrijf
• 	Haaksbergerstraat 51, Berghorst
Horeca-exploitatie, veranderen horecabedrijf annex bierbrouwerij
• 	F. Hazemeijerstraat 200, Stichting
Oyfo, oprichten museum en cursuscentrum voor muziek, dans, theater en
beeldende kunsten
• 	Loweg 1-3, Cimenoglu Levensmiddelen, oprichten slagerij
Inzien
U kunt de stukken op afspraak inzien.
Hiervoor kunt u contact opnemen met
de Omgevingsdienst Twente in Almelo,
telefoon 0546 - 749 500. U kunt tegen de
meldingen geen bezwaar- of beroepschrift indienen.
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Van Grijs naar Groen

Met de regeling Van Grijs naar Groen
wil de gemeente de komende vier jaar
graag alle wijken in Hengelo vergroenen.
Per wijk is 75.000 euro beschikbaar en in
2020 beginnen we in Woolde.
De gemeente wil ‘grijze’ bestrating
en verharding in de openbare ruimte
vervangen voor extra groen. Want groen
maakt mensen blij en ontspannen.

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/reactieformulier
Facebook: www.facebook.com/
gemeentehengelo
Twitter: @gemeentehengelo
Instagram: gemeentehengelo
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Bovendien ontstaat door groen in de
buurt sneller een buurtgevoel. Ook komen
bijen, vlinders en vogels af op groen, en
dat is goed voor de biodiversiteit.

Beste groene ideeën komen uit de
buurt zelf

Bewoners kennen hun wijk zelf het beste
en hebben vaak goede ideeën om hun
wijk of buurt te verbeteren. Daarom
nodigen wij alle wijkbewoners van harte
uit om groene ideeën aan te dragen.
Bovendien bepaalt de wijk straks zelf
welk idee ook echt uitgevoerd wordt.

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
Gemeentebelastingen open
• 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
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Groen in de stad wordt ook steeds
belangrijker, nu het klimaat verandert.
Zomers en winters worden steeds
wisselvalliger met zwaardere buien, hitte
en droogte. Groen is nodig om de pieken
in regenwater op te vangen en voor
verkoeling op zomerse dagen.
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Woont u in de wijk Woolde en weet
u een stuk gemeentegrond dat
er nu kaal en grijs uitziet en hebt
u wel ideeën over hoe dat veel
groener en mooier kan worden?
Deel uw idee met uw buren en de
gemeente Hengelo! In 2020 is er
namelijk extra geld beschikbaar
om Woolde te vergroenen. Inwoners van de wijk bepalen zelf wat
er komt en waar.

RO

Helpt u ons mee? We willen Woolde vergroenen en zijn op zoek naar de beste plekjes én beste ideeën!
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Groen idee?

Hebt u een groen idee? Dan kunt u dit
tot en met 28 februari indienen bij de
gemeente. Belangrijk is dat het moet
gaan om ‘nieuw’ groen in de openbare
ruimte én dat er meer mensen enthousiast zijn over uw idee.

Website www.hengelo.nl vernieuwd

De website van de gemeente Hengelo heeft een complete make-over
gehad. De site heeft niet alleen de nieuwe, frisse huisstijl gekregen,
maar ook vernieuwde navigatie en een duidelijke zoekstructuur. Ook de
toegankelijkheid is sterk verbeterd.
De onderwerpen die het
meest interessant zijn
voor inwoners, ondernemers en bezoekers
hebben een prominente
plek op de homepage
gekregen. Zo vindt u
snel wat u zoekt.
De website functioneert
voor iedereen, of u
nu een pc, tablet of
smartphone gebruikt.

Collectes

Tot en met 8 februari wordt er niet gecollecteerd. Van 10 tot en met
15 februari collecteert Cunera Sint Marcellinus.

Meer informatie

Op www.hengelo.nl/vangrijsnaargroen
leest u meer.

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.

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.

• 	Ockeghemstraat (mobiele kraan),
10 februari
• 	Cornelis Evertsenstraat (tussen
M.A. de Ruyterstraat en Witte de
Withstraat), 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
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