Pleinpret 10 t/m 20 september
Hebt u al gezien hoe mooi het
Burgemeester Jansenplein is geworden? Het moet als evenementenplein nieuw leven geven aan
dit deel van de binnenstad. Omdat
door corona nu helaas geen grote
evenementen mogelijk zijn, wil de
gemeente het plein op een andere
manier toch wat opleuken.
Daarom komen er twee attracties voor
kleine kinderen: een autobaantje en een
draaimolen. En u kunt er een lekkere
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Damoclesbeleid
Vastgesteld

De burgemeester heeft op 1 september
2020 het geactualiseerde Damoclesbeleid vastgesteld. Op basis van artikel 13b
Opiumwet heeft de burgemeester de
bevoegdheid om bestuursdwang toe te
passen, door bijvoorbeeld een woning of
bedrijfspand te sluiten, als daar een handelsvoorraad drugs wordt aangetroffen.
Vanaf 1 januari 2019 is de burgemeester
ook bevoegd om bestuursdwang toe te
passen als er voorbereidingshandelingen
tot drugshandel zijn getroffen. Deze
wetswijziging gaf aanleiding om het
Damoclesbeleid te actualiseren. In het
Damoclesbeleid zijn ook regels ten
aanzien van coffeeshops opgenomen.

Bestemmingsplannen
Onherroepelijk

De gemeenteraad houdt op dinsdag 15 september een Politieke Markt in
de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Het programma:
19.30 - 21.30 uur	Gewijzigd vaststellen Omgevingsvisie Hengeloos
Buiten
De gemeenteraad houdt op dinsdag 15 september ook een Politieke
Markt in het bedrijfsrestaurant van het stadhuis. Het programma:
19.30 - 20.15 uur Rekenkameronderzoek ‘Met beleid garant staan?’
20.45 - 21.45 uur	Toelichting GBT op WOZ-waardering naar gebruiks		
oppervlakte
U kunt bij deze politieke markten aanwezig zijn. Ook kunt u desgewenst
inspreken over de genoemde onderwerpen. Bent u van plan een politieke
markt bij te wonen of wilt u inspreken, dan verzoeken wij u om zich hiervoor tijdig aan te melden in verband met de geldende coronamaatregelen.
Aanmelden kan via e-mail raadsgriffie@hengelo.nl.

Het volgende bestemmingsplan is op
26 augustus 2020 onherroepelijk
geworden.
• Vooroorlogse wijken 2016 (deel 2)
Het bestemmingsplan Vooroorlogse
wijken 2016 (deel2) is op 12 februari
2019 vastgesteld door de gemeenteraad.
Het vastgestelde bestemmingsplan
en de bijbehorende stukken lagen van
27 februari tot en met 9 april 2019 ter
inzage. Tijdens deze inzagetermijn is er
één beroepschrift ingediend. De Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State heeft op 26 augustus 2020 uitspraak gedaan en het beroep ongegrond
verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.hengelo.nl/
bestuursagenda.

Adres gezocht

De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende personen:
Naam
Alves Vieira, J.F.
Brilhuis, M.
Bruggink, L.
Dijk van, B.
Evers, M.G.W.
Gbondo, S.

Geboren
02-02-1980
22-11-1986
27-09-1989
08-01-1998
11-01-1999
09-09-1969

Naam
Goëken, T.
Hadakoglu, D.
Laukart, A.
Özcelik, S.
Polat, B.
Wouda, E.D.K.

Geboren
22-10-1999
15-08-1995
25-10-1998
19-06-1972
01-01-1973
06-05-1994

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.

Collectes

Tot en met 12 september collecteert het Prinses Beatrix Spierfonds.
Van 14 tot en met 19 september collecteert de Nierstichting.

De attracties staan er van donderdag
10 september tot en met zondag
20 september. Dit zijn de openingstijden:
Maandag, dinsdag, woensdag
10.00 tot 19.00 uur
Donderdag, vrijdag, zaterdag
10.00 tot 22.00 uur
Zondag
12.00 tot 19.00 uur

Officiële bekendmakingen

Het concept Damoclesbeleid lag van
24 juni tot en met 4 augustus 2020 ter
inzage. In deze periode is één zienswijze
ingediend. Die heeft niet geleid tot
aanpassing van het beleid. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
Lyan Davina of Bas Leferink.

Politieke Markten

suikerspin halen of wat lekkers bij de
gebakkraam.

Inzien
U kunt het bestemmingsplan inzien op
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0100-0301.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Deldenerstraat 18, 7551 AG, verplaatsen
brandscheiding (28-08-2020)
• Europalaan/Bornsestraat, Wegtersweg
en Amerikalaan, 7559 SC, plaatsen
6 vlaggenmasten op 3 locaties (tijdelijk
voor 2 maanden) (02-09-2020)
• Groenhofstraat 45, 7553 EX, veranderen
tuinmuur (25-08-2020)
• Langelermaatweg 211, 7553 JH,
veranderen/vergroten woonhuis
(27-08-2020)
• Lansinkweg 85A, 7553 AJ, handelen in
strijd met bestemmingsplan (veranderen
garage in werkatelier) (26-08-2020)
• Uitslagsweg 93-17, 7556 LN, plaatsen
toegangsdeur (24-08-2020)
• Vikkerhoekweg nabij 46, 7555 PM,
kappen 1 eik (02-09-2020)
• Weversweg 7, 7553 BH, plaatsen airco
(29-08-2020)
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

• Paul Krugerstraat 80-2 t/m 80-74,
7551 GZ, aanbrengen glazen lamellen.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met strijdigheid
bouwbesluit. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 15-10-2020.

Verleend

• Bandoengstraat 51, 7556 TE (aanvraag
gepubliceerd als Bandoengstraat 7), oprichten onderwijsgebouw (27-08-2020)
• Borgharen 14 (kavel 14), 7559 PZ
(aanvraag gepubliceerd als Borgharen

nabij 11), oprichten woonhuis en
vergunningvrij bouwwerk en hebben
uitweg (03-09-2020)
• Borgharen 9 (kavel 24), 7559 PZ (aanvraag gepubliceerd als Borgharen nabij 3),
oprichten woonhuis (03-09-2020)
• Haaksbergerstraat 166, 7554 PB,
kappen 1 naaldboom (02-09-2020)
• Jan Prinsstraat 60, 7552 HM, wijzigen
voorgevel (02-09-2020)
• Lemerij 1, 7555 PX (aanvraag gepubliceerd als Lemerij nabij 11), oprichten
bedrijfspand (28-08-2020)
• R.A. de Monchystraat 2, 7555 NZ (aanvraag gepubliceerd als M. de Witstraat
nabij 40, kavel 30B Seahorseterrein),
oprichten woonhuis (27-08-2020)
• R.A. de Monchystraat 4, 7555 NZ (aanvraag gepubliceerd als M. de Witstraat
nabij 40, kavel 29 Seahorseterrein),
oprichten woonhuis (27-08-2020)
• W.J. Kolffstraat 1, 7555 SN, verplaatsen uitweg (03-09-2020)
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
Ingekomen melding

Het college van B en W heeft op 1 september 2020 een melding op grond
van het Besluit uniforme saneringen
ontvangen van stichting Welbions. Deze
melding gaat over het voornemen om
een bodemsanering uit te voeren aan:
• Krokuspad 9, kadastrale sectie L,
nummer 2068
Als de melding voldoet aan de Wet
bodembescherming, dan mag de
melder vijf weken na de ontvangstdatum
beginnen met de sanering.

Wegwerkzaamheden
In verband met werkzaamheden zijn de
onderstaande wegen afgesloten (zie
ook www.hengelo.nl/wegwerkzaamheden). Omleidingsroutes worden met
borden aangegeven.Genoemde data zijn
onder voorbehoud.
• Oldenzaalsestraat (t.h.v. Deurningerstraat), 8 en 9 september 18.00 - 00.00
uur
• Salamanderstraat en Vleermuisstraat,
t/m 11 september

• Pasteurstraat, 14 t/m 18 september
• Athenestraat (t.h.v. nr. 13/15), 14 t/m
18 september
• Havenkade (t.h.v. Schippersstraat),
21 september 09.00 tot 11.00 uur
• Athenestraat (versmalling t.h.v.
nr. 1-19), 14 t/m 25 september
• Beekstraat (deels), t/m 25 september
• Peter Rubensstraat, t/m 2 oktober
• Veldwijk Zuid (diverse locaties, geen
afsluiting/kleine hinder), t/m 2 oktober

• Athenestraat (kruising Stadionlaan/
Socratesstraat), 30 september t/m
16 oktober
• Deldenerstraat (tussen Geerdinksweg
en Tuindorpstraat), t/m 31 december
• Lage Weide (t.h.v. Twentebad), t/m
8 januari 2021
• Beekstraat (deels), 9 november t/m
18 januari 2021

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

Veel zaken kunt u zelf online regelen via
www.hengelo.nl.

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

