Het marktplein heeft u nodig!
De gemeenteraad heeft eind 2019
aangegeven in nauwe samenspraak met de Hengelose inwoners
een nieuw ontwerp voor het marktplein op te willen stellen, binnen de
uitgangspunten die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 7 juli 2020

Bij uitgangspunten moet u denken aan:
over welk gebied gaat het exact, de rol
en functie van het nieuwe plein in de binnenstad en duurzaamheid. Bureau Rode
Wouw begeleidt het participatieproces.
Op donderdag 2 juli 2020 heeft de raad
de uitgangspunten, de zogenoemde
kaders, vastgesteld. Dit betekent dat wij
aan de slag gaan. En daar hebben wij u
bij nodig!

Van start

Wij willen uw ideeën via verschillende
activiteiten en werkvormen ophalen.
Bureau Rode Wouw heeft afgelopen
zaterdag al meerdere inwoners,
ondernemers en bezoekers gesproken
op de Markt. Daar ontvingen we al vele
prachtige ideeën en suggesties. Maar

subsidies 2021
Vastgesteld

Het college van B en W heeft op 30 juni
2020 de regels omtrent de subsidies
voor 2021 op het gebied van cultuur,
internationaal, jeugd, onderwijs, sport en
bewegen, welzijn en zorg vastgesteld.
De voorwaarden om voor subsidie in
aanmerking te komen en de aanvraagformulieren zijn via de gemeentelijke
website te downloaden.

De gemeenteraad vergadert

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op woensdag 8 juli vanaf 19.30 uur in het
stadhuis. Op de agenda staan ondermeer:
• Overdracht scholen Primato
• Interpellatiedebat over actieve informatieplicht van het college
De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.hengelo.
nl/bestuursagenda. Wilt u bij de raadsvergadering aanwezig zijn, dan kunt
u zich aanmelden via raadsgriffie@hengelo.nl.

Adres gezocht

De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende personen:
Geboren
17-03-1986
16-01-1992
17-12-1974
24-11-1990
16-09-1977
04-12-1991
06-05-1993
14-08-1988

Naam
Diallo, I.
El Moussaoui, I.
Gaur, P.
Grundel, M.H.J.
Kislovskij, A.
Lakatos, V.
Strijker, M.R.

Geboren
15-03-1984
26-07-1999
16-02-1989
05-12-1982
08-12-1993
16-10-1984
22-09-1985

Deze personen zijn verhuisd zonder dit aan de gemeente door te geven.
Als u genoemd wordt in deze lijst, neem dan contact op met de afdeling
Burgerzaken. Tegelijk met deze publicatie verzendt de gemeente een
brief naar uw laatst bekende adres. Als de gemeente binnen vier weken
geen nieuwe adresgegevens ontvangt, wordt u uitgeschreven uit de
basisregistratie personen (BRP). Dat betekent dat u bijvoorbeeld niet
meer bij de gemeente terecht kunt voor een reisdocument, rijbewijs of
andere voorzieningen, zoals bepaalde uitkeringen. Ook andere lezers die
informatie hebben over het adres van de genoemde personen, worden
verzocht contact op te nemen met de afdeling Burgerzaken.

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.

delen. Vanaf midden augustus zullen er
verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd om ideeën uit te wisselen.
U vindt alle informatie over het proces
en de aankomende bijeenkomsten op
de website www.hengelo.nl/marktplein.
Wilt u op de hoogte blijven, schrijft u zich
dan in voor de nieuwsbrief.

Officiële bekendmakingen
Uitvoeringsregeling

Naam
Aarninkhof, M.
Alasic, B.
Bilgi, G.
Bisai, S.R.
Bocean, M.P.
Boer de, P.C.
Brameyer, W.
Constantin, R.M.

we willen nog veel meer ophalen. De
komende tijd gaan we daarmee door.
19 en 22 augustus staat Rode Wouw
weer op de markt. Vanaf begin juli tot
en met midden september is er een
mogelijkheid om het marktpleinspel
te spelen. Door middel van dit spel
kunt u, uw ideeën voor het marktplein

• Jan van Galenstraat (tussen Piet
Heinstraat en Witte de Withstraat),
mobiele kraan enkele dagen tot 10 juli
• 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
• Lage Weide (ter hoogte van het
Twentebad), tot en met 8 januari 2021

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Borgharen nabij 3 (kavel 24), 7559 PZ,
oprichten woonhuis (26-06-2020)
• Burgemeester Jansenplein 1, 7551
EC, handelingen met gevolgen voor
beschermde monumenten
(herinrichting Raadzaal) (26-06-2020)
• Deldenerstraat 42, 7551 AG,
vervangen kozijnen/puien (29-06-2020)
• Goudenregenstraat nabij 1, 7552 AM,
oprichten 30 woonhuizen (26-06-2020)
• J.C. Bloemstraat 11, 7552 VK,
plaatsen dakkapel (24-06-2020)
• Jan Prinsstraat 60, 7552 HM, wijzigen
gevel (23-06-2020)
• Oude Postweg 156, 7557 DH, plaatsen
schutting (29-06-2020)
• Rotersweg nabij 23, 7554 RA, oprichten woonhuis (26-06-2020)
• Ruijsdaelstraat 45, 7556 WS, handelen
met gevolgen voor beschermde monumenten (plaatsen 10 lokalen tijdelijk
voor 10 jaar) (25-06-2020)
• Stationsplein 1, 7551 CN, milieuneutraal veranderen van een spoorwegemplacement (19-06-2020)
• Twekkelerweg nabij 317 (langs het
Twente kanaal) en Nijhuisbinnenweg
nabij 1 (overzijde kanaal), 7554 RH,
kappen 2 wilgen en 1 eik (29-06-2020)
De publicatie van bovenstaande
aanvragen is bedoeld om u tijdig te infor-

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

meren 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

• Geurdsweg nabij 63/64 en Haaksbergerstraat tussen 148 en 161
(evenemententerrein), 7554 PA,
kappen 1 eik, hebben 6 uitwegen met
opstelstroken en 1 toegangsweg.
Verlengen beslistermijn met maximaal
2 weken in verband met de inhoudelijke
toetsing. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 15-07-2020
• Willem Royaardsstraat 62, 7558
RX, plaatsen schutting en carport
en verbreden uitweg. Verlengen beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met een strijdigheid van het bestemmingsplan. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 24-08-2020

Verleend

• Cruys Voorberghstraat 160, 7558 WP,
plaatsen 2 dakkapellen (01-07-2020)
• Deldenerstraat 215, 7555AD, plaatsen
carport (29-06-2020)
• Dinant Dijkhuisstraat 93 en 95, 7558
DL, wijzigen gevel (01-07-2020)
• Geerdinksweg 141, 7555 DL, verbouwen bouwdeel C0 en B0
(29-06-2020)
• Haverweg 11, 7552 DL, vervangen
dakconstructie en dakkapellen
(30-06-2020)
• Jacques Urlusstraat 34, 7558 JT,
plaatsen overkapping (01-07-2020)
• Oosterbosweg 4, 7556 BZ, plaatsen
buitenunits en zonnepanelen
(29-06-2020)
• Oosterveldsingel 5A t/m 5M,
7558 PJ, (aanvraag gepubliceerd als
Oosterveldsingel nabij 7) oprichten
12 bedrijfsunits en hebben uitwegen
(30-06-2020)
• Wegtersweg 1,7556 BP, realiseren
dakterras en plaatsen LED- scherm
(01-07-2020)
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken ge-

durende 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
Ontvangen

• Van Lennepstraat 38, 7551 AS, handelen in strijd met het bestemmingsplan
(oprichten bedrijfswoning) en verplaatsen uitweg (29-06-2020)
De ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter inzage wordt gelegd.

Activiteitenbesluit
milieubeheer
Ingekomen melding

Het college van B en W heeft een melding
ontvangen voor:
• Bandoengstraat, Attendiz, nieuwbouw
school Attendiz VSO
Inzien
U kunt de desbetreffende stukken op
afspraak inzien. Hiervoor kunt u contact
opnemen met de Omgevingsdienst
Twente, telefoon 0546 - 749 500. U kunt
tegen de melding geen bezwaar- of
beroepschrift indienen.

Wet kinderopvang
Inschrijving

In het Landelijk Register Kinderopvang is
ingeschreven:
• Buitenschoolse opvang (BSO) Buiten
Zijn!, van Alphenstraat 17a, 7556 JT,
buitenschoolse opvang voor maximaal
10 kindplaatsen (registratienummer
LRK: 253431013), per 19 juni 2020.
Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact
op met het Meldpunt Kinderopvang.

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.

