Energie opwekken voor 20.000 huizen
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Hengelo wil over 10 jaar 67 GWh
(GigaWattuur) duurzaam opwekken via zonnepanelen op de daken,
zonneparken en windmolens.
Daarmee kunnen ongeveer 20.000
huishoudens (van de ruim 37.000)
gebruik maken van duurzame
elektriciteit. Ook gaat de gemeente
duurzame warmtebronnen inzetten
om woningen en gebouwen te verwarmen. Daarmee draagt Hengelo
bij aan de klimaatdoelstellingen
van het Rijk.
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Zonnepanelen op daken

De gemeente Hengelo wil 32 GWh
duurzame zonne-energie opwekken
via zonnepanelen op daken. Niet alle
daken zijn vanwege de ligging en de
constructie geschikt als zonnedak.
Zo’n 33% van de daken is wel geschikt.
De gemeente verwacht dat in 2030
20% bereikt kan worden door de daken
te benutten van bijvoorbeeld bedrijven,
scholen en maatschappelijk vastgoed,
(niet-karakteristieke) landbouwschuren
en van overkappingen van parkeerterreinen. De gemeente geeft zelf het
goede voorbeeld door daken van het
eigen vastgoed te benutten, zoals het
dak van het Twentebad en het stadhuis.

Zonnepark

Hengelo streeft ernaar om over 10 jaar
12,5 hectare aan zonneparken te hebben. De gemeente wil daarvoor eigen
grond gebruiken die nu niet in gebruik is.
Hengelo kan bovendien meeliften met al
lopende initiatieven. In totaal kan er dan
20 GWh worden opgewekt.

Wind

Verder is het op dit moment de wens
van de gemeente Hengelo om twee
grote windmolens binnen de gemeentegrenzen neer te zetten. De ideale locatie
van de windmolens moet nog uitgezocht

worden. De windmolens hebben naar
verwachting een totale opwekkingspotentie van 15 GWh.

Meepraten

Na de zomer gaat de gemeente, in
samenspraak met inwoners, grondeigenaren en betrokkenen, afwegen
welke locaties in aanmerking komen
voor de zonneparken en windmolens.
Duurzaamheid wordt de komende tijd
een belangrijk thema in Hengelo. 2030
lijkt nog ver weg, maar om zaken goed
te regelen, is actie nodig. U gaat de
komende maanden meer horen over
deze plannen.

Bouwkavels Landmanserve in verkoop
In plan Landmanserve brengt
de gemeente 33 nieuwe bouwkavels op de markt. De kavels
zijn geschikt voor vrijstaande
woningen, maar meerdere kavels
ook voor 2-onder-1-kap woningen.
De kavels zijn er vanaf 261 m² en vanaf
€ 87.000 inclusief BTW. De verkoop is
op 8 juni gestart en loopt tot en met
14 juni.

Online infobijeenkomst omgevingsvisie

Nu het ontwerp van de omgevingsvisie Hengeloos Buiten ter inzage ligt,
wil de gemeente graag de onderdelen verder toelichten en u de mogelijkheid bieden om vragen te stellen. In verband met het coronavirus kan dit
alleen online. Dit gebeurt op donderdag 18 juni van 20.00 tot 21.30 uur.
Vooraf aanmelden is verplicht.
Op www.omgevingsvisiehengelo.nl leest u alle informatie, kunt u zich online aanmelden en alvast uw vragen insturen. Als u zich hebt aangemeld,
krijgt u nadere instructies. Aanmelden kan tot en met 14 juni.

De gemeenteraad vergadert

Politieke Markt
De gemeenteraad houdt op dinsdag 16 juni een digitale Politieke Markt.
U kunt de vergadering volgen via www.hengelo.nl of via www.youtube.
com/gemeentehengeloOV. Het programma is als volgt:
19.00 - 21.00 uur

Jaarstukken 2019 gemeente Hengelo
Herziening actuele stand van zaken Grondbedrijf

21.15 - 22.45 uur

Voorstel kaders en voorbereidingskrediet proces
Marktplein

Wilt u weten hoe u mee kunt praten? Kijk dan op www.hengelo.nl/
politiekemarkt.
Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op woensdag 17 juni vanaf 19.30 uur in de
hal van het stadhuis. U kunt de vergadering live volgen via www.hengelo.
raadsinformatie.nl/live.Op de agenda staan onder meer:
• Concept Jaarstukken Gemeenschappelijke regeling 2020
• Benoemen nieuwe stadsbouwmeester en plaatsvervanger
• Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Broek Oost 2019
• 1e wijziging Beleidsbegroting 2020
Politieke Markt
De gemeenteraad houdt op woensdag 17 juni een Politieke Markt in de
hal van het stadhuis. Het programma:
21.00 - 22.30 uur

Eerste Beleidsrapportage 2020

U kunt de Politieke Markt en de raadsvergadering van 17 juni ook fysiek
bijwonen. Door de corona-maatregelen is het aantal mensen dat aanwezig kan zijn echter beperkt. Wij verzoeken u daarom om zich uiterlijk
16 juni aan te melden via e-mail raadsgriffie@hengelo.nl. U hoort dan
vóór 17 juni 12.00 uur of u aanwezig kunt zijn.
De actuele agenda en de bijbehorende stukken van alle vergaderingen
vindt u op www.hengelo.nl/bestuursagenda.

Loting

Na de sluitingsdatum bepaalt notaris
Suwijn via loting de volgorde van
inschrijving. Deze volgorde is bepalend
voor het toewijzen van opties op kavels.
Na de loting wordt aan u bekend
gemaakt of en op welke kavel u een
optie krijgt.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie in de kavelkiezer op www.kavelsinhengelo.nl.

Officiële bekendmakingen
Plaatsingsplan verzamelcontainers
Ontwerp

Het college van B en W heeft op 2 juni
2020 het ontwerp Plaatsingsplan
verzamelcontainers vastgesteld. Met dit
plan worden concrete locaties aangewezen. In het ontwerp zijn de mutaties ten
opzichte van het Plaatsingsplan 2018
verwerkt. Er zijn locaties toegevoegd,
verplaatst of verwijderd.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp plaatsingsplan en de
bijbehorende stukken van 10 juni tot en
met 21 juli 2020 inzien via www.hengelo.
nl/terinzage. Tijdens de inzagetermijn
kan eenieder schriftelijk of digitaal
zienswijzen indienen bij het college van
B en W o.v.v. zaaknummer 3065134.
Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend
kenbaar maken via www.hengelo.nl/
rozienswijze.

Besluit noodkap
De burgemeester van Hengelo heeft op
11 mei 2020 toestemming verleend voor
het direct vellen (noodkap) van twee
Japanse sierkersen aan:
• de Akker, ter hoogte van nr. 7
Door aantasting vormden de bomen
een acuut gevaar voor de omgeving.
De bomen zijn inmiddels gekapt.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Jos ter Woerds.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na bekendmaking van dit
besluit een schriftelijk bezwaarschrift
indienen bij de burgemeester. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Bestemmingsplannen
Ontwerp

• Spoorfietsen
Het bestemmingsplan Spoorfietsen is
opgesteld om mogelijk te maken dat het
huidige spoorfiets-traject met ongeveer
300 meter in zuidelijke richting wordt
verlengd, tot aan de Bruninksweg in
Twekkelo. Het verlengen van de spoorlijn
is in eerste instantie bedoeld omdat het
huidige traject aan de korte kant is. Door
het traject iets door te trekken, hebben
bezoekers de kans langer te genieten
van de spoorfietsbeleving. Verder wordt
het eindpunt in Twekkelo beter zichtbaar
en bereikbaar en is het ook beter in te
richten voor mindervaliden. Ook kunnen
twee authentieke zoutboortorens en
een voormalige zoutwagon geplaatst
worden, die gebruikt gaan worden als
trekkershut. Tenslotte kan de bestaande
stallingsruimte nabij het startpunt
(FBK-stadion) voorzien worden van
dichte wanden.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en
de bijbehorende stukken van 10 juni tot
en met 21 juli 2020 op afspraak inzien
en op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0164.
BP0126-0201. Voor het maken van een
afspraak kunt u contact opnemen met
Marije Brummelhuis of Debby Bouwhuis.
Tijdens de inzagetermijn kan eenieder
schriftelijk, mondeling of digitaal
zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 3077873. Voor
het mondeling indienen van zienswijzen
kunt u contact opnemen met Marije
Brummelhuis of Debby Bouwhuis. Een
digitale zienswijze kunt u uitsluitend
kenbaar maken via www.hengelo.nl/
rozienswijze.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Asveldweg 2, 7556 BP, plaatsen
kozijnen (03-06-2020)
• Cantharel nabij 5 (kavel 15), 7559 RV,
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(27-05-2020)
• Else Mauhsstraat 80, 7558 RC,
bouwen erker (02-06-2020)
• Gieterij nabij 200 (kruising Lansinkesweg/Industriestraat), 7553 VZ,
plaatsen parkeerzuil (28-05-2020)
• Goudstraat nabij 37, 7554 NG,
plaatsen solar apparaat voor laden
elektrische auto’s (28-05-2020)
• Haaksbergerstraat 148, 7554 PB, oprichten agrarische schuur en (inpandige) bedrijfswoning (25-05-2020)
• Rabatstraat 34, 7559 CV, kappen
1 amberboom (29-05-2020)
• Topaasstraat 8, 7554 TH, plaatsen
hekwerk (28-05-2020)
• Van Lennepstraat nabij 41 (percelen
ProRail), 7551 AR, kappen 3 bomen
(29-05-2020)
• Vijverlaan 15, 7553 CA, vervangen
kozijnen en ramen (31-05-2020)
• Wezelstraat 15, 7559 AP, plaatsen
schutting en tuinhuis (27-05-2020)
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
• Amarilstraat 21, 7554 TV (aanvraag
gepubliceerd als Amarilstraat nabij 21),
oprichten bedrijfspand (04-06-2020)
• Bruninksweg 5A, 7554 RW, (intern)
veranderen zuivelfabriek (04-06-2020)
• Charlotte Köhlerstraat 99, 7558 VC,
plaatsen dakkapel (28-05-2020)
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• Haaksbergerstraat 67, 7554 PA,
plaatsen PVT-installatie (28-05-2020)
• Henry Dunantstraat nabij 86, 7552 DK,
kappen 1 lijsterbes (04-06-2020)
• Hondsrugstraat 13, 7559 LP (aanvraag
gepubliceerd als Hondsrugstraat 17),
plaatsen dakkapel (06-05-2020)
• Lombokstraat 12, 7556 SM, plaatsen
dakkapel (28-05-2020)
• R.A. de Monchystraat 6, 7555 NZ,
oprichten woonhuis (aanvraag gepubliceerd als Woolderesweg nabij 105,
kavel 28) (04-06-2020)
• Sprinkhaan 12, 7559 EK, plaatsen
dakkapel (04-06-2020)

Activiteitenbesluit
milieubeheer
Ingekomen melding

Het college van B en W heeft een
melding ontvangen voor:
• Hassinkweg 20, Leco Staalbouw,
uitbreiden bedrijfshal
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.

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken
gedurende zes weken op afspraak inzien
bij de afdeling Ruimte en Bouwen. Tegen Verkeerszaken
deze besluiten kunt u desgewenst,
Verkeersbesluiten
gedurende zes weken na de datum
van verzending van deze besluiten, een Het college van B en W heeft de volgengemotiveerd bezwaarschrift indienen
de verkeersbesluiten genomen:
bij het college van B en W. Kijk voor
• Instellen van een parkeerschijfzone
meer informatie op www.hengelo.nl/
op het Dikkersplein en omgeving
bezwaar-beroep.
(gedeelte Esrein, Loweg en ‘t Loo) met
een maximale parkeerduur van 2 uur
Uitgebreide procedure
op maandag tot en met vrijdag van
Ontvangen
09.00 tot 18.00 uur
• Jean Louis Pisuissestraat 46, 7558 LS, • Instellen van een parkeerschijfzone op
brandveilig gebruiken Scouting
de Beckumerstraat tussen Willem
Hasselo (28-05-2020)
de Clercqstraat en Kerkstraat met een
maximale parkeerduur van 1 uur op
De ingediende aanvraag ligt niet ter
maandag tot en met vrijdag van 09.00
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
tot 18.00 uur
zienswijzen indienen tegen het ontwerp- • Instellen van een parkeerschijfzone
besluit dat ter inzage wordt gelegd.
op de Dennenbosweg tussen Eikstraat

en Hazelaarweg met een maximale
parkeerduur van 1 uur op maandag tot
en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur
en donderdag van 18.00 tot 21.00 uur
• Instellen van een parkeerschijfzone
op de Bankastraat tussen Algonquin
en Coldstream met een maximale
parkeerduur van 1 uur op maandag tot
en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur
en donderdag van 18.00 tot 21.00 uur
• Het instellen van een tweezijdig
parkeerverbod op een gedeelte van
De Wilmskamp nabij huisnummer 2
door het aanbrengen van gele onderbroken strepen
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken
van 10 juni tot en met 21 juli 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.

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.

• Cornelis Evertsenstraat (tussen nr. 2
en Witte de Withstraat), tot en met
19 juni
• Jan van Galenstraat (tussen M.A. de
Ruyterstraat en Witte de Withstraat),
mobiele kraan enkele dagen tot 26 juni
• Lansinkesweg (tot Emmaweg, zijde
brandweerkazerne), tot en met 3 juli

• Jan van Galenstraat (tussen Piet
Heinstraat en Witte de Withstraat),
mobiele kraan enkele dagen tussen
17 juni en 10 juli
• 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

Balies Burgerzaken en
Gemeentebelastingen open

Informatiewijzer Hengelo

Adres gezocht

De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende personen:
Naam
Garcia Olmos, V.F.
Jansen, S.P.K.
Kolak, S.
Koning de, O.
Kuijl van, D.
Kuster, L.
Lecó, G.
Miron, F.
Miron, V.
Muchembled, J.M.E.

Geboren
01-04-1997
11-08-1973
26-12-1981
16-07-2000
27-04-1990
20-12-2001
16-04-1988
06-06-1992
15-10-1987
09-07-2001

Naam
Nisbeth, L.J.
Perić, K.
Rác, C.
Ren, S.
Szajkó, R.
Talib, T.M.Y.
Vries de, J.
Wilken, H.
Zakrzewski, M.M.

Geboren
16-08-1998
25-07-1994
01-03-1995
12-08-1980
18-10-1995
15-01-1979
16-01-1979
22-04-1968
14-07-1980

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.

Kortdurend asfaltonderhoud

Deze week vinden er kortdurende asfaltonderhoudswerkzaamheden
plaats, ook ‘s avonds. Eerst sproeit men een dun laagje bitumen op het
asfalt. Als dat is opgedroogd, wordt er fijn split op gestrooid. Niet lang
daarna kan het verkeer weer gebruik maken van de weg. Verkeersregelaars begeleiden de werkzaamheden, let u op hun aanwijzingen.
Het gaat om de volgende straten: Westelijke Esweg, Hasselerbaan,
Deurningerstraat, Sloetsweg, H. Leefsmastraat, Coba Ritsemastraat,
Landmansweg, Mr. P.J. Troelstrastraat, Beukweg, Bornsestraat,
Oldenzaalsestraat, Beethovenlaan, Woltersweg, Zwavertsweg,
Oelerweg, Julianalaan, Lansinkesweg, Breemarsweg, Haaksbergerstraat,
Twekkelerweg, Wullenweg, Deldenerstraat, Rondweg (kruising IKEA).
NB: Door onverwachte (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

NL-Alert controlebericht

Op maandag 8 juni heeft de overheid een NL-Alert controlebericht uitgezonden. Als u dit bericht hebt ontvangen, is uw mobiel juist ingesteld voor
NL-Alert. NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat u waarschuwt en
informeert tijdens een noodsituatie bij u in de buurt. NL-Alert wordt ingezet
bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties zoals een grote brand,
gaslekkage, terroristische aanslag of noodweer. Als er zo’n situatie bij u in
de buurt is, ontvangt u een tekstbericht op uw mobiel. Hierin staat precies
wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen.
Kijk voor meer informatie op www.nl-alert.nl.

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

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

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

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

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.

Collectes

Van 15 tot en met 20 juni collecteert de Maag Lever Darm Stichting.

Inzameling textiel

Tot 23 juni zamelt de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Ondersteuning oud textiel in. Tot 19 juni ontvangt u 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.

