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De werkzaamheden aan het Burgemeester Jansenplein zijn gereed.
Hengelo heeft er een aantrekkelijk
plein met een uitgebreide fonteininstallatie bij. Er zijn maar liefst
52 fonteinen, grote en kleine, in
bogen en verticaal. Zodra het donker is, zijn ze verlicht en dat levert
een fascinerend schouwspel op.
Het plein heeft dezelfde uitstraling
gekregen als de Enschedesestraat
met onder meer warmrode klinkers
en cortenstalen goten in het wegdek.
Het herdenkingsmonument is ook flink
opgeknapt; het wordt van onderen
aangelicht en heeft 8 waterspuwertjes
gekregen. Rondom het stadhuis komen
grote vakken met bloemen, struiken en
bomen die het hele jaar door kleur geven.

Het plein zelf is geschikt voor allerlei
Hengelose evenementen. Op de bankjes
voor het stadhuis kunt u lekker even een
ijsje eten, wat drinken of de fonteinen
bewonderen.

Springfonteinen

Er zijn 13 zogenoemde springfonteinen.
Die spuiten afwisselend het water in
bogen van 2,5 meter hoog. Bij elke
springfontein bevinden zich nog eens
3 fonteinen die het water verticaal
spuiten tot 1,5 meter hoog. Er zijn
verschillende hoogtes, ritmes en kleuren
in te stellen. De combinatie van de
fonteinen - zeker als ze ’s avonds verlicht
zijn - zorgt voor een fantastisch beeld op
het plein. De fonteininstallatie staat van
ongeveer maart tot november aan.

Drinkwaterkwaliteit

Het water in de fonteinen is schoon en
van drinkwaterkwaliteit. Het komt uit een
bron onder het plein. Het water wordt
ontdaan van ijzer en in een speciale
buffer 24 uur per dag gezuiverd. Een
UV-desinfectie-unit zorgt ervoor dat
algen en legionella geen kans krijgen.

Stadhuis en Lambertusbasiliek in
het licht

Het stadhuis en de Lambertusbasiliek
hebben een nieuwe aanlichting gekregen.
De Lambertusbasiliek wordt ook van
binnenuit sfeervol verlicht Daardoor krijgen deze monumentale gebouwen nog
meer uitstraling in het donker en heeft de
binnenstad er twee ‘highlights’ bij.

Officiële bekendmakingen
Samen aan de slag met het marktplein

Op 2 juli heeft de gemeenteraad de uitgangspunten - de zogenoemde
kaders - voor het marktplein vastgesteld. Deze kaders zijn kort gevisualiseerd in een filmpje dat te vinden is op www.hengelo.nl/marktplein en ook
op het YouTube-kanaal van de gemeente Hengelo.
Dit betekent dat wij aan de slag gaan. Afgelopen tijd zijn we al druk bezig
geweest om in contact te komen met u. Op verschillende manieren
en met verschillende activiteiten hebben we al veel mooie ideeën en
suggesties op kunnen halen.

Beleidsregels woonoverlast
Vastgesteld

Op 18 november 2019 is een nieuw
artikel toegevoegd aan de Algemene
plaatselijke verordening van Hengelo. Op
basis van dit artikel is de burgemeester
bevoegd maatregelen te nemen tegen
(ernstige en herhaaldelijke) woonoverlast. De burgemeester heeft op 8 juli
2020 de beleidsregels voor toepassing
van dit artikel vastgesteld.
De concept beleidsregels lagen van
27 mei tot en met 7 juli 2020 ter inzage.
In deze periode zijn er geen zienswijzen
ingediend. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Lyan Davina.

Bestemmingsplannen
Gewijzigd vastgesteld

Veel ideeën welkom
De komende tijd gaan we daarmee door. Op 19 en 22 augustus staat
Rode Wouw weer op de Markt. Tot en met midden september kunt u het
marktpleinspel spelen dat u kunt vinden op www.hengelo.nl/marktplein.
Door middel van dit spel kunt u uw ideeën voor het marktplein delen.
Vanaf midden augustus worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd om ideeën uit te wisselen. U vindt alle informatie over het proces en
de aankomende bijeenkomsten op de website.

Afsluiting eiland Huys Hengelo

Op de locatie van Huys Hengelo in Thiemsland ter hoogte van het Bevrijderslaantje (het voorhof) is inmiddels de poort geplaatst en is de brug er
naartoe opgeknapt. Het ziet er nu al bijzonder fraai uit. Maar het project is
nog niet klaar. Na de zomerperiode wordt de verlichting geplaatst en gaat
de projectgroep verder met een plan voor de archeologische vondsten.
Verder zijn er nog geen hekken in de poort geplaatst en is het hekwerk op
de brug nog niet af.
Er zijn veel reacties binnengekomen over het al dan niet permanent afsluiten
van het eiland. Hierover neemt het college van B en W in het najaar
opnieuw een besluit. Tot die tijd blijft het eiland ter hoogte van de poort uit
veiligheidsoverwegingen afgesloten. Daarna worden de werkzaamheden
verder afgerond.

De gemeenteraad heeft op 1 juli 2020 het
volgende bestemmingsplan gewijzigd
vastgesteld:
• Watertorengebied
Het watertorengebied maakt deel uit van
de herstructurering van Veldwijk Noord.
De grens van dit plangebied wordt
globaal gevormd door de Stadionlaan,
Socratesstraat, Stroweg, de bebouwing
aan de Parallelweg SS en de vijver in
het Watertorenpark. Het doel is om van
het watertorengebied een levendige,
eigentijdse locatie te maken, bestaande
uit twee nieuw te ontwikkelen woningbouwlocaties en het hergebruik van het
rijksmonument/watertorenensemble. In
het gebied worden twee verschillende
woonmilieus ontwikkeld. In het noordelijk
deel een gebied met acht vrije kavels in
een parkachtige setting en in het zuidelijk
deel een compact woongebiedje met
zestien parkwoningen die deels aan het
water grenzen en deels aan het park.
Om de nieuwe ontwikkeling mogelijk
te maken is een herziening van het
bestemmingsplan noodzakelijk. Het
bestemmingsplan Watertorengebied
voorziet hierin.

• M. de Witstraat nabij 40 (kavel 29
Seahorseterrein), 7555 NW, oprichten
woonhuis (15-07-2020)
• M. de Witstraat nabij 40 (kavel 30B
Seahorseterrein), 7555 NW, oprichten
woonhuis (15-07-2020)
• Oelerweg 22A, 7555 GS, vervangen
Inzien en beroep
deurkozijn (15-07-2020)
U kunt het bestemmingsplan en de bij• Paul Krugerstraat 80-2 t/m 80-74,
behorende stukken van 22 juli tot en met
7551 GZ, aanbrengen glazen lamellen
1 september 2020 op afspraak inzien en
(09-07-2020)
op https://www.ruimtelijkeplannen.
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?• Tulpstraat 22, 7555 BT, veranderen/
nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0129-0301.
planidn=NL.IMRO.0164.BP0129-0301.
vergroten woonhuis (09-07-2020)
Voor het maken van een afspraak kunt u • W.J. Kolffstraat 1, 7555 SN, verplaatcontact opnemen met Bertien Scholten.
sen uitweg (29-06-2020)
Tijdens de inzagetermijn kunnen belang- • Wegtersweg 7-23, 7556 BP, kappen
hebbenden een beroepschrift indienen
4 eiken (15-07-2020)
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State (postbus 20019, 2500 Rectificatie
EA Den Haag). Geen beroep kan worden
In het Gemeentenieuws van 7 juli 2020
ingesteld door belanghebbenden aan wie was de ontvangen omgevingsvergunning
redelijkerwijs kan worden verweten dat
gepubliceerd als:
zij geen zienswijzen bij de gemeenteraad • Ruijsdaelstraat 45, 7556 WS, handelen
hebben ingebracht. Daarnaast kan iedere
met gevolgen voor beschermde monubelanghebbende beroep instellen tegen
menten (plaatsen 10 lokalen tijdelijk
de planonderdelen die gewijzigd zijn
voor 10 jaar) (25-06-2020)
vastgesteld. Het besluit tot vaststelling
Dit moet zijn:
van het bestemmingsplan treedt in wer• Ruijsdaelstraat 45, 7556 WS, handelen
king op 2 september 2020. Gelijktijdig
met gevolgen voor beschermde monumet het indienen van een beroepschrift
menten (plaatsen 2 lokalen tijdelijk voor
kunt u de Voorzitter van genoemde
10 jaar) (25-06-2020)
Afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan
De publicatie van bovenstaande aanvraniet eerder in werking totdat op dat vergen is bedoeld om u tijdig te informeren
zoek is beslist. Aan de indiening van
over aanvragen die bij het college van
zowel een beroepschrift als een verzoek
B en W zijn binnengekomen. In dit
om voorlopige voorziening zijn kosten
stadium is het niet mogelijk om bezwaar
verbonden. Kijk voor meer informatie op
te maken. Wanneer u belanghebbende
www.raadvanstate.nl of neem contact
bent, kunt u wel zienswijzen indienen.
op met Bertien Scholten.
Wijzigingen
Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is een aantal wijzigingen in
het vastgestelde plan opgenomen. Een
overzicht van alle wijzigingen vindt u in
de staat van wijzigingen.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Langelermaatweg 211, 7553 JH,
veranderen/vergroten woonhuis
(12-07-2020)
• Louis Saalbornstraat 40, 7558 ST,
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening (vergroten woonhuis)
(03-07-2020)

Verleend

• Else Mauhsstraat 160, 7558 RD,
uitbreiden schuur en plaatsen schutting
(10-07-2020)
• Geurdsweg nabij 63/64 en Haaksbergerstraat tussen 148 en 161
(evenemententerrein), 7554 PA, kappen
1 eik, hebben 3 uitwegen (aanvraag
gepubliceerd als 6 uitwegen) met
opstelstroken en 1 toegangsweg
(10-07-2020)

• J.C. Bloemstraat 11, 7552 VK,
plaatsen dakkapel (10-07-2020)
• Karel Appelstraat 14, 7556 JH,
plaatsen dakkapel (16-07-2020)
• Piet Muyselaarstraat 64, 7558 ZT,
plaatsen schutting (13-07-2020)
• Twekkelerweg nabij 317 (langs Twentekanaal) en Nijhuisbinnenweg nabij 1
(overzijde kanaal), 7554 RH, kappen
1 wilg (aanvraag gepubliceerd als
kappen 2 wilgen en 1 eik) (14-07-2020)
• Weustinkplantsoen 1 t/m 7 en 14 t/m
18 en Weustinkstraat 10 t/m 22 en 26
t/m 34 (even), 7555 GD, onderhoud
24 woningen (10-07-2020)
• Zuidelijke Havenweg 40, 7554 RR,
kappen 1 beuk (16-07-2020)
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.

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college van B en W heeft besloten de
volgende gehandicaptenparkeerplaatsen
toe te wijzen:
• Berfloweg, plaats voor nr. 246
• Pasteurstraat, plaats voor nr. 42
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende tekening, die
deel uitmaakt van het besluit, op afspraak inzien bij het Publieksplein. Tegen
deze besluiten kunt u tot 2 september
2020 een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van B en W. Kijk
voor meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

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.

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
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

• Telgen (mobiele kraan), 21 juli
• Heliosstraat (mobiele kraan),
14 augustus 10.30 - 15.30 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 (t.h.v. Twentebad), tot en
met 8 januari 2021

Balie Zorgloket open

Alleen op afspraak!
• 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

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.

Pas op voor blauwalg in vijvers en plassen

De afgelopen weken heeft de gemeente meldingen binnengekregen over
vijvers/plassen waarvan het water een vreemde kleur heeft. We vermoeden dat het hier om blauwalg gaat. Blauwalg is een giftige bacterie die
eruit ziet als blauwgroen wier. De bacterie ontstaat bij warm weer en
komt vooral voor in zoet, stilstaand water van vijvers of plassen. Door
blauwalg in het water kunnen vissen en andere waterdieren doodgaan.
Ook mensen en huisdieren kunnen er ziek van worden.
Wat kunt u zelf doen?
Vermijd contact met (mogelijk) besmet water en zorg dat uw huisdieren
er niet mee in aanraking komen. Het is sowieso verstandig om uit de
buurt van water te blijven dat er vies of anders dan normaal uitziet. Zwem
alleen in officiële zwemwateren, hier wordt regelmatig gecontroleerd op
kwaliteit. Kijk op www.zwemwater.nl voor een zwemplas bij u in de buurt.
Het waterschap en de gemeente Hengelo plaatsen geen waarschuwingsborden bij aanwezigheid van blauwalg. Dit om schijnveiligheid te voorkomen
op plekken waar (nog) geen borden zouden staan.
Meld dode dieren/vissen
Vindt u dode vissen, vogels of andere dieren in of bij het water? Meld dat
dan bij de gemeente of bij het waterschap Vechtstromen.

Waar laat ik mijn corona-afval?

