Afvalbalie weer open
De Afvalbalie was de afgelopen
maanden niet te bezoeken in verband
met corona. Nu de maatregelen versoepeld zijn, komt de Afvalbalie weer
naar u toe! U vindt alle data en locaties op twentemilieu.nl/afvalbalie.

Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 11 mei 2021

De Afvalbalie is een omgebouwde,
verplaatsbare afzetcontainer waar u
verschillende soorten afval naartoe kunt
brengen die niet in de (ondergrondse)
container horen, zoals kleine elektrische
apparaten, piepschuim en grote kartonnen dozen. Ook kunt u er informatie en
advies krijgen over afval scheiden. Het
mobiele inzamelpunt werd vorig najaar
voor het eerst ingezet en werd direct
druk bezocht.

De gemeente is op donderdag 13 mei (Hemelvaart) en vrijdag 14 mei
gesloten.

Afvalinzameling Hemelvaart

Op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) haalt Twente Milieu geen afval
op. In plaats daarvan komt Twente Milieu op zaterdag 15 mei uw container legen. Let op dat u de container die dag voor 07.30 uur aan straat zet.
De klantenservice van Twente Milieu is zaterdag 15 mei tussen 09.00 en
15.00 uur bereikbaar via telefoon 0900 - 852 0111 (lokaal tarief) of via
www.twentemilieu.nl/contact.

De Afvalbalie staat afwisselend op
18 locaties in Hengelo, meestal bij bestaande milieupleintjes en winkelcentra.
Op www.twentemilieu.nl/afvalbalie staat
vermeld waar en wanneer de afvalbalie
te vinden is.
De openingstijden van de Afvalbalie zijn
van 09.00 tot 15.00 uur. Anders dan vorig
jaar staat de Afvalbalie nu drie dagen
achter elkaar op dezelfde locatie. Zo bent
u langer in de gelegenheid om langs te
komen.
Denkt u eraan om een mondkapje te
dragen en afstand te houden?

Alleen kleine afvalsoorten

U kunt geen grote afvalsoorten brengen
naar de Afvalbalie. Daar is geen ruimte
voor. De hoeveelheid moet ongeveer in
een grote boodschappentas passen.
Grotere spullen horen thuis op het
Milieupark aan de Wegtersweg of kunt
u tegen betaling door Twente Milieu aan
huis laten ophalen.

Ook porselein, keramiek, lampen
en armaturen welkom
Nieuw is dat u ook porselein, keramiek,

Vanaf maandag 17 mei start de
onkruidbeheersing in Hengelo weer.
Sinds een aantal jaren is chemische
bestrijding verboden en zet de
gemeente andere middelen in. Het
verbod op gif is natuurlijk goed voor
de natuur, maar daardoor kost het
wel wat meer tijd om onkruid op
verharding beheersbaar te houden.
Dat doen we in Hengelo op twee
manieren: met hete lucht en met heet
water. Het onkruid in het gemeentelijk openbaar groen wordt geschoffeld of met machines verwijderd.

Per locatie wordt er gekeken welke
methode (hete lucht of heet water)
wordt ingezet.
Bij het gebruik van hete lucht wordt er
met een grote brander lucht verwarmd
tot maximaal 400 - 500 graden. De hitte
beschadigt de cellen van de planten en
die verliezen vocht. Dat beïnvloedt het
wortelstelsel en zo ontstaat uitputting.
De methode met heet water zorgt ervoor
dat het onkruid ‘kapot kookt’. Het water
koelt snel af als het de grond raakt, door
de massa van het water knappen de

Het Milieupark aan de Wegtersweg is op donderdag 13 mei gesloten.

De voedselfiets

lampen en armaturen gratis kunt
brengen. Andere voorbeelden van
afvalsoorten die u kunt afgeven zijn:
• Piepschuim
• Oliën en vetten
• Vlakglas (bijvoorbeeld spiegels, ruiten
en aquariums)
• Kleine elektrische apparaten
• Metalen
• Grote kartonnen dozen (platgemaakt)
Kijk voor meer informatie op www.
twentemilieu.nl/afvalbalie.

De gemeente Hengelo is gestart met het opstellen van een mobiliteitsvisie: een visie op de mobiliteit van de toekomst. Mobiliteit is meer dan
verkeer. En meer dan wegen en kruispunten. Mobiliteit gaat om het
verbinden van mensen en activiteiten. We hebben allemaal met mobiliteit
te maken. We bewegen door de stad, we lopen, we fietsen, we pakken de
bus, de trein of rijden in de auto.
Ambitie
In deze mobiliteitsvisie zoeken we naar duurzame, slimme en sociale
oplossingen. Naast bereikbaarheid (welvaart) zijn vooral leefbaarheid
(welzijn) en duurzaamheid van groot belang voor Hengelo. Hengelo,
centraal gelegen in Twente, wil de stad zijn waar u prettig kunt wonen,
werken en verblijven.
Dit verhaal gaat over u!
Hoe beweegt u zich door de stad? Hebt u hier wel eens over nagedacht?
En hoe ziet de toekomst van mobiliteit voor Hengelo er volgens u uit?
Via de online enquête op www.hengelo.nl/mobiliteitinbeweging kunt u uw
actieve bijdrage leveren aan de mobiliteitsvisie van Hengelo. Helpt u mee?
Alvast bedankt!

Collectes

Van 17 tot en met 22 mei collecteert het Longfonds.

cellen van het onkruid kapot. De kans dat
de plant terugkomt, neemt na een aantal
behandelingen steeds verder af.
Verschillende manieren
De afgelopen jaren hebt u ze vast wel eens
voorbij zien rijden: de quads, borstelaars
en andere machines. Deze machines zijn
allemaal bezig met onkruidbeheersing.
Vanaf dit jaar zetten we voor het eerst ook
een vrachtwagen in. Deze vrachtwagen is
voorzien van een grote geïsoleerde tank
met heet water, opgewarmd met 100%
restwarmte. Dus zonder gebruik te maken
van fossiele brandstoffen wordt het water
kokend gemaakt zonder ook maar één
gram extra CO2 te produceren. Door de
geïsoleerde tank blijft het water ook goed
op temperatuur.
Grote terreinen zoals parkeerplaatsen bij
winkelcentra en andere ontmoetingsplekken of randstroken langs doorgaande
wegen kunnen met deze vrachtwagen
eenvoudig worden aangepakt. Het
werken met deze vrachtwagen heeft als
voordeel dat we grote stukken tegelijk
kunnen doen zonder veel heen en weer
te rijden. Zo dragen we bij aan een
duurzame, schone en milieuvriendelijke
manier van onkruid beheersen.

Voedselfiets
Op vrijdag 14 mei rijden de voedselfietsen
niet. U kunt uw etensresten meegeven op
een andere dag.

Aan de slag met de mobiliteitsvisie
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Onkruid beheersen met hete lucht
en heet water

Gemeente gesloten

Verlee

Officiële bekendmakingen
Beleidsregels giften
Hengelo 2021
Concept

Het college van B en W heeft op 30 april
2021 de concept Beleidsregels giften
Hengelo 2021 vastgesteld. In deze
beleidsregels staat wanneer het
ontvangen van een gift gevolgen heeft
voor de bijstand. De beleidsregels zijn
vernieuwd waarbij giften tot € 1.200
per kalenderjaar worden vrijgelaten.
Dit bedrag sluit aan bij de motie die op
25 februari 2021 door de Tweede Kamer
is aangenomen. Ook is met de nieuwe
beleidsregels geregeld dat mensen met
een bijstandsuitkering giften tot € 1.200
niet meer hoeven te melden. De regels
zijn nu duidelijker en geven meer ruimte
aan het financieel ondersteunen van
deze mensen.
Inzien en zienswijzen

Inzien en zienswijzen
U kunt de Beleidsregels giften Hengelo
2021 van 12 mei tot en met 22 juni 2021
inzien via www.hengelo.nl/terinzage.
Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen
bij het college van B en W. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
Marloeke van der Poel.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Breemarsweg 633, plaatsen overkapping en schutting (30-04-2021)
• Cornelis Dopperstraat 43, veranderen/
vergroten woonhuis (01-05-2021)
• Industriestraat 185-191, handelen in
strijd met bestemmingsplan (ombouwen winkelruimtes naar woonruimtes)
(13-04-2021)

• Lijsterweg 51, plaatsen dakkapel
(02-05-2021)
• Welbergweg 33, handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening (vestigen
tandartspraktijk) (28-04-2021)
• Zwavertsweg 226A nabij Korte Smienkweg, hebben uitweg (23-04-2021)
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 een reactie geven.

Verlengen beslistermijn

• Bergweg 37, veranderen/vergroten
woonhuis met nokverhoging. Verlengen
beslistermijn met maximaal 6 weken
in verband met bouwbesluit. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 23-06-2021.
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Verleend

• Aurelia 7, verplaatsen uitweg
(06-05-2021)
• Beckumerkerkweg 27, kappen 1 esdoorn (03-05-2021)
• Castorweg 195, hebben uitweg
(04-05-2021)
• Cornelis Dopperstraat 162, plaatsen
carport (06-05-2021)
• Godfried Bomansstraat 51, plaatsen
dakkapel (03-05-2021)
• H. Hulshoff Polstraat 13 (aanvraag
gepubliceerd als Seahorse-terrein kavel
58B), oprichten woonhuis (06-05-2021)
• Haaksbergerstraat nabij 59, uitvoeren
werkzaamheden onder bruggen
(30-04-2021)
• Hasebroekstraat 2, plaatsen schutting
(03-05-2021)
• Luciastraat 7, veranderen/vergroten
woonhuis (03-05-2021)

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
Facebook: www.facebook.com/
gemeentehengelo
Twitter: @gemeentehengelo
Instagram: gemeentehengelo
Veel zaken kunt u zelf online regelen via
www.hengelo.nl.

• Nijhuisbinnenweg ter hoogte van
Oelerschoolpad 2, uitbreiden zwaaikom
(30-04-2021)
• Oosterveldsingel 11 (aanvraag gepubliceerd als Oosterveldsingel nabij 7, kavel
8), oprichten bedrijfspand (30-04-2021)
• Raoul Wallenbergstraat 23, oprichten
woonhuis en hebben uitweg
(03-05-2021)
• Stroweg 7, hebben uitweg (04-05-2021)
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.

Balies Burgerzaken en
Gemeentebelastingen open
Alleen op afspraak!
• 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

 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
Let op! De balies zijn op donderdag
13 mei en vrijdag 14 mei gesloten.

Activiteitenbesluit
milieubeheer
Ingekomen meldingen

Het college van B en W heeft meldingen
ontvangen voor:
• Marskant 14, De Beren bezorgrestaurant
Hengelo, oprichten bezorgrestaurant
• Steenzoutweg ongenummerd, Yield,
oprichten vleeswarenbedrijf
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 meldingen geen bezwaar- of
beroepschrift indienen.

Gevonden/verloren voorwerpen in stadhuis
Bent u een portemonnee, tas, sleutelbos of iets anders kwijt of hebt u
dat juist gevonden? Dan kunt u dat digitaal of telefonisch melden bij de
gemeente Hengelo.

Wilt u liever langskomen? Dan kunt u terecht bij de balie gevonden en verloren voorwerpen. U vindt deze in het stadhuis aan het Burgemeester van
der Dussenplein 1. Een afspraak maken is niet nodig. U kunt binnenlopen
tijdens de openingstijden van het stadhuis.
Iets gevonden?
Meld dat dan bij de gemeente. Dat kan heel gemakkelijk via het digitale
formulier op www.hengelo.nl/verlorenofgevonden.
Iets verloren?
De gemeente plaatst bijna alle gevonden voorwerpen op de landelijke
website www.verlorenofgevonden.nl. Daar kunt u zien of het voorwerp dat
u verloren hebt al gevonden is.
Zit uw verloren voorwerp er niet bij? Dan kunt u een melding doen via het
digitale formulier op www.hengelo.nl/verlorenofgevonden.

Afspraak op stadhuis?

Hebt u een afspraak op het stadhuis
maar hebt u verkoudheids- of griepverschijnselen? Bel ons dan even. We
kunnen uw afspraak verzetten, of u
telefonisch verder helpen.

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 werkzaamheden zijn de
volgende 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.
• Beekstraat (deels), tot en met 17 mei
• Stelplaats (t.h.v. nr.49A), 17 mei tot en
met 4 juni

•	Berfloweg/Molenkampweg/Langelermaatweg (deels, in fases), tot en met
4 juni
•	Deurningerstraat (tussen rotonde en
M.A. de Ruyterstraat), tot en met 30 juni
•	Oelersteeg (deels), tot en met 9 juli
•	Deldenerstraat (tussen Tuindorpstraat
en Langestraat)/Mitchamplein/
Marskant (tussen Deldenerstraat en
Brugstraat), tot en met 30 november

