Eerder hulp bij beginnende schulden
De gemeente Hengelo zet in op het
zo vroeg mogelijk signaleren van betalingsachterstanden en biedt hulp.
Hiermee wil de gemeente oplopende
schulden en eventuele bijkomende
problemen bij inwoners voorkomen.
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Geen opvang vluchtelingen Willemstraat

In het voorjaar van 2020 kreeg de gemeente Hengelo het verzoek van het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om het pand Willemstraat 47
weer in gebruik te nemen als aanvullende vluchtelingen opvanglocatie
(avo). Reden daarvoor is dat de toestroom van vluchtelingen weer is toegenomen, de afhandeling van asielaanvragen vertraging op heeft gelopen
en de doorstroom van statushouders naar reguliere woningen stokt.
Het verzoek ging om eenzelfde soort doelgroep die al eerder in de
Willemstraat is opgevangen. De gemeente heeft met het verzoek ingestemd, in principe voor een periode van twee jaar. De bedoeling was dat
de eerste asielzoekers in juli 2020 in het pand zouden gaan wonen. Dat is
echter niet gebeurd en gaat ook niet meer gebeuren.
Het COA moest namelijk nog tot overeenstemming komen met de
pandeigenaar en de huidige huurder. Daar is de afgelopen maanden
veel tijd en energie in gestoken. De partijen zijn echter niet tot overeenstemming gekomen. Dat betekent dat in het pand geen asielzoekers/
statushouders gehuisvest gaan worden.

Verlengen parkeervergunning/-ontheffing
Verleng uw digitale parkeervergunning (gebied betaald parkeren) of
parkeerontheffing (gebied blauwe zone) op tijd. Log in op https://
parkeren.hengelo.nl en kies voor ‘Verlengen’. Nadat u hebt betaald,
beschikt u vanaf de nieuwe ingangsdatum over een geldige digitale
parkeervergunning/-ontheffing.

Geen internet of papieren exemplaar?
Hebt u geen internet of wilt u een papieren exemplaar, dan moet u dit aanvragen op het stadhuis. Maak hiervoor eerst een afspraak. Houd rekening
met een gemiddelde wachttijd van een week. De baliemedewerker regelt
uw verlenging. Bij de balie kunt u pinnen of contant betalen.

Op basis van signalen over betalingsachterstanden van huur, energie, water
en zorgverzekering gaat team Budget
Alert vanuit de gemeente met ze in
gesprek. Ze krijgen een brief of worden
gebeld. Als de coronamaatregelen het
toelaten, gaat het team op huisbezoek.
Het team werkt hiervoor samen met
bijvoorbeeld Wijkracht, Welbions, Vitens
en Menzis. Met deze organisaties is ook
de afspraak gemaakt dat zij de gegevens
voor deze doeleinden mogen delen.

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.
•J
 an van der Heydenstraat, tot en met
22 januari

• Langestraat (t.h.v. stadhuistoren),
8 en 9 februari 07.00 - 17.00 uur
•B
 ij de Toren, 10 februari 07.00 - 17.00
uur
• Langestraat en Bij de Toren,
12 februari 07.00 - 24.00 uur
•B
 oekeloseweg (oude weg, deels), tot
en met 12 februari
•W
 ethouder Kampstraat (tussen Laan
Hart van Zuid en Boekeloseweg), 8 tot
en met 26 februari
•B
 eekstraat (deels), tot en met 5 maart

Uit landelijke cijfers blijkt dat één op de
vijf huishoudens financiële problemen
heeft. De verwachting is dat meer
mensen in de financiële problemen
komen als gevolg van de coronacrisis.
En we weten dat mensen met schulden
gemiddeld 4 tot 5 jaar wachten met hulp
zoeken. Dat is zonde. Want als je zo lang
wacht, wordt het bedrag in die 5 jaar
ruim 10 keer zo hoog.
Door in een vroeg stadium hulp te
bieden, willen we voorkomen dat betalingsachterstanden veranderen in grote
schulden, en dat mensen bijvoorbeeld
worden afgesloten van energie of water
of uit hun huis worden gezet.

Hulp bij schulden? BudgetAlert!

Team BudgetAlert biedt advies en hulp
bij financiële problemen. Neem contact
op via het Zorgloket, telefoon (074)
245 9131. Of kijk op www.hengelo.nl/
schulden.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Antillenstraat 36, veranderen/vergroten
woning (30-12-2020)
• Benninksweg 61, handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening (realiseren
bijgebouw) (30-12-2020)
• Biesbosch nabij Grevelingen 6 (kavel
35), oprichten woonhuis (30-12-2020)
• Bijenkorf nabij 74 (kavel K), oprichten
woonhuis en hebben uitweg
(28-12-2020)
• Borgharen nabij 12 (kavel 8), oprichten
woonhuis (31-12-2020)
• Emmaweg 6, veranderen café/
restaurant naar woon- en werkruimte
(30-12-2020)
• Enschedesestraat nabij 164, oprichten
werk- en opslagunits (05-01-2021)
• Enschedesestraat 336, kappen
3 beuken (05-01-2021)
• Flierveldsweg 40, kappen 1 eik
(04-01-2021)
• Geleenstraat 28, hebben uitweg
achterzijde (21-12-2020)
• Grave nabij 12 (kavel 71), oprichten
woonhuis (31-12-2020)
• Grave nabij 12 (kavel 75), oprichten
woonhuis en hebben uitweg
(30-12-2020)
• Hollands Diep nabij Belfeld 7 (kavel
77), oprichten woonhuis (en vergunningvrije bouwwerken) en hebben
uitweg (31-12-2020)
• Hondsrugstraat 17, plaatsen dakkapel
(30-12-2020)
• Houtmaatweg 6, kappen 1 eik
(30-12-2020)
• Korenbloemstraat 8, vervangen
kozijnen en plaatsen dakkapellen
(28-12-2020)
• Kruisspin 2, plaatsen veranda/overkapping (04-01-2021)
• Libellestraat 13, veranderen/vergroten
woonhuis (28-12-2020)
• Tobias Asserstraat nabij 20 (kavel
	26 en 27), oprichten dubbel woonhuis
en hebben uitwegen (31-12-2020)
• Tobias Asserstraat nabij 20 (kavel
32), oprichten 2-onder-1 kap woonhuis
(30-12-2020)
• Tobias Asserstraat nabij 20 (kavel 33),
	oprichten 2-onder-1 kap woonhuis
(30-12-2020)

Wegwijzer
Contactgegevens

Wegwerkzaamheden

Hoe eerder hulp, hoe beter

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.

• Verlengde Polluxweg (kavel 3),
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(30-12-2020)

meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

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.

Ontvangen

Verlengen beslistermijn

• Schalmedenweg 16, 7559 RB,
oprichten robotruimte melkveehouderij.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met strijdigheid
bestemmingsplan. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 11-02-2021.

Verleend

• Beckumerschoolweg 28, handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
(hebben B&B) (07-01-2021)
• Celebesstraat 57-9, verbreden keukenraam (05-01-2021)
• Enschedesestraat 203A, 7552 CS,
kappen 3 eiken (05-01-2021)
• Everlo 13, 7556 ZN, plaatsen dakkapel
(07-01-2021)
• Max van der Stoelstraat 10 (aanvraag gepubliceerd als Max van der
Stoelstraat kavel 24 Landmanserve),
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(07-01-2021)
• Oldenzaalsestraat 201 BC, handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
(brouwen bier) (30-12-2020)
• Raoul Wallenbergstraat 34 (aanvraag
gepubliceerd als Raoul Wallenbergstraat kavel 16 Landmanserve),
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(07-01-2021)
• Verlengde Polluxweg 6A (aanvraag
gepubliceerd als Verlengde Polluxweg
kavel 5 Landmanserve), oprichten
woonhuis (07-01-2021)
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

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

Uitgebreide procedure
• Steenbakkersweg nabij 12, oprichten
niet-openbare stallinggarage
(30-12-2020)
De ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter inzage wordt gelegd.

Verleend

• Dennenbosweg 155 A t/m G, 157 A
t/m H en 159 A t/m H, brandveilig
gebruiken 24-uurs zorggebouw
(07-01-2021)
• Leuvenstraat 14 t/m 30, brandveilig
gebruiken dagverblijf (30-12-2020)
Inzien en beroep
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij de
afdeling Ruimte en Bouwen. Het besluit
is ten opzichte van het ontwerpbesluit
niet gewijzigd. Tegen dit besluit kunt u
desgewenst, gedurende zes weken na de
datum van verzending van dit besluit, een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
afdeling Bestuursrecht van de rechtbank
Overijssel. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Wet kinderopvang
Inschrijving

In het Landelijk Register Kinderopvang is
ingeschreven:
• Kindercentrum Twente BV, BSO Sport
	Hengelo Drienerstraat, Drienerstraat 51, (registratienummer LRK:
222282447), per 1 januari 2021

Uitschrijving

In het Landelijk Register Kinderopvang is
uitgeschreven:
• Kindercentrum Twente BV, Sport BSO
Hengelo Bataafse Kamp, Bataafse
Kamp 6, (registratienummer LRK:
626507212), per 1 januari 2021 in
verband met verhuizing
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Meldpunt Kinderopvang.

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.

