Groen licht voor ‘De Torenkamer’

Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 13 april 2021

De inwoners en ondernemers van
Hengelo hebben gesproken. Het intensieve samenwerkingstraject heeft
geresulteerd in het concept ontwerp
‘De Torenkamer’ voor het marktplein.
Een ontwerp waarbij verleden, heden
en toekomst van Hengelo samenkomen. Op 31 maart heeft de gemeenteraad haar definitieve akkoord gegeven.
Nu breekt er een nieuwe fase aan. De
komende tijd gaat men hard aan de
slag om het ontwerp technisch verder
uit te werken.

Een gezamenlijke reis

Het was een belangrijk traject. Voor de
stad en de gemeente. Op 20 november
2019 heeft de raad besloten om een
co-creatie proces te willen voor de
invulling van het marktplein. Hier is
gehoor aan gegeven door de stad. In
samenwerking met de stad zijn er diverse
fasen (droom-, maak- en ontwerpfase)
doorlopen onder begeleiding van bureau
Rode Wouw. De dromen, ideeën en plannen van de stad zijn door Wim Voogt van
OKRA Landschapsarchitecten omgezet
naar vier scenario’s. Daarop is weer
gereageerd met als resultaat het concept
ontwerp genaamd ‘De Torenkamer’. Dat
is op 5 december 2020 gepresenteerd
aan de stad met reactiemogelijkheid.
Het concept ontwerp heeft de raad nu
vastgesteld. Het gaat gebeuren!

Houd www.hengelo.nu/marktplein in de
gaten voor het allerlaatste nieuws.

De plek om te zijn

In het ontwerp zijn aspecten van de
geschiedenis van Hengelo terug te vinden.
Denk aan de metaalindustrie, de beken en
brinken en de wederopbouw. ‘De Torenkamer’ wordt een actieve stedelijke kamer
aan de voet van de Brinktoren, waar altijd
wat is te zien en te beleven. Het nieuwe
marktplein wordt een groen ‘doe plein’ met
een podium. Het wordt omlijst door een
carrémarkt en heeft een stoer karakter
door de verwijzing naar de metaalindustrie. Er is ruimte om elkaar te ontmoeten,
om te ontspannen, spelen en sporten,
met terrassen en een rooftopbar om uit te
kijken over het plein. Het Brinkplein wordt
een rustiger deel in het ontwerp. Ook is
daar ruimte voor kunst. De beren krijgen
een plek in een natuurlijke vijver rondom
de toren. De vijver dient ook als berging
voor regenwater.

Het plein wordt aangepakt als groter
geheel in de binnenstad. Daarom worden
de aanliggende straten meegenomen
bij de uitvoering. Ook worden er veel
duurzaamheidsmaatregelen toegepast
en onder andere de riolering aangepast.

Planning

Nu de gemeenteraad het concept
ontwerp voor het marktplein heeft
vastgesteld, breekt een nieuwe fase
aan. Hierbij wordt het concept ontwerp
technisch verder uitgewerkt. Het doel
is om in het vierde kwartaal van dit jaar
de eerste schop in de grond te kunnen
zetten. Ook bij het technisch uitwerken
en de uitvoering worden diverse partijen
uit de stad betrokken. Zo blijven het
ontwerp en het marktplein van, voor en
door Hengeloërs.

Officiële bekendmakingen
Beeldkwaliteitplan
Ontwerp

• Dikkersterrein

Poen voor Groen

De actie Poen voor Groen is verlengd. Als u energiebesparende artikelen
koopt zoals led-lampen, tochtstrips, radiatorfolie of andere duurzame
producten ontvangt u tot 50 euro als subsidie terug.
Wat moet u doen?
1.	Meld u aan voor de Geld-Terug-Actie via www.poenvoorgroen.nl.
		Vul de gegevens in en verstuur de aanvraag. U ontvangt dan per e-mail
een link met uw unieke code.
2.	Koop energiebesparende artikelen bij een deelnemende winkel en zorg
ervoor dat ze op één bon staan.
3. Klik op de link, vul nadere gegevens in en upload de bon.
4.	Na controle wordt binnen 6 weken maximaal 50 euro teruggestort op
uw rekening.
Welke winkels doen mee in Hengelo?
• Gamma, Wegtersweg 5-21
•	Plentyparts, Marskant 12
•	Hubo, Torenlaan 3
•	Praxis, Het Plein 200
•	Hubo, Boekeloseweg 91
•	Tuulk, Reitzstraat 34
•	Karwei, Enschedesestraat 127
U kunt uw artikelen via de website van de deelnemende winkels aanschaffen, bij hen telefonisch bestellen en afhalen, of winkelen op afspraak. Check
de website van de winkel van uw keuze.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie zoals de productlijst en voorwaarden op www.
poenvoorgroen.nl.

Collectes

Tot en met 17 april collecteert de Hartstichting. Van 19 tot en met 24 april
collecteert het Nationaal Fonds Kinderhulp.

In het kader van de herontwikkeling van
de locatie op het voormalige Dikkersterrein is er een ontwerp beeldkwaliteitplan
opgesteld. Het ontwerp beeldkwaliteitplan Dikkersterrein wordt gehanteerd bij
de welstandstoetsing in het plangebied
Dikkersterrein.
Inzien en inspraak
U kunt het ontwerp beeldkwaliteitplan
van 14 april tot en met 25 mei 2021 op
afspraak inzien. Tijdens de inzagetermijn
kunnen inwoners en belanghebbenden
schriftelijk of mondeling zienswijzen
indienen bij het college van B en W o.v.v.
zaaknummer 3226945. Voor het maken
van een afspraak of het mondeling
indienen van zienswijzen kunt u contact
opnemen met Mariska de Vries.

Bestemmingsplannen
Ontwerp

• Dikkersterrein
EMGA wil het Dikkersterrein in Hart
van Zuid graag ontwikkelen. Dit biedt
kansen om in Hengelo en in Hart van
Zuid een nieuw stedelijk woonmilieu
toe te voegen. Er is door de gemeente,
samen met initiatiefnemers EMGA en
Icoon, gewerkt aan het opstellen van het
bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van 300 woningen en verschillende ondersteunende commerciële functies
met een maximum van 2.000 m2. De invulling van de commerciële functies is
ondersteunend aan de woonfunctie en
moet versterkend zijn voor het gebied.
Deze ontwikkeling past niet binnen het
huidige bestemmingsplan Hart van Zuid.
Daarom moet het bestemmingsplan
worden herzien. Het voorliggende bestemmingsplan Dikkersterrein voorziet daarin.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan
en de bijbehorende stukken van 14 april
tot en met 25 mei 2021 inzien op https://
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0164.BP0135-0201. Tijdens de
inzagetermijn kan eenieder schriftelijk,
mondeling of digitaal zienswijzen indienen
bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer
3226945. Voor het mondeling indienen
van zienswijzen kunt u contact opnemen

met Mariska de Vries. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken
via www.hengelo.nl/rozienswijze.
U vindt de bekendmaking van het ontwerpbesluit hogere geluidgrenswaarden op de
volgende pagina, onder Wet geluidhinder.

Onherroepelijk

Het volgende bestemmingsplan is op
7 april 2021 onherroepelijk geworden.
• Kavels Stromen
Het bestemmingsplan Kavels Stromen
(Dalmeden) is opgesteld om de uitgifte
van enkele kavels in Stromen mogelijk
te maken. Voor het gehele woongebied
Stromen is op basis van het globale
bestemmingsplan Dalmeden in 2008
een ontwerp uitwerkingsplan opgesteld.
Door de gedeeltelijke vernietiging van het
bestemmingsplan Dalmeden door de
Raad van State, konden destijds enkele
kavels niet meegenomen worden in het
uitwerkingsplan.
Inzien
U kunt het bestemmingsplan inzien op
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0133-0301.

Inwerkingtreding

De gemeenteraad heeft op 2 december
2020 het volgende bestemmingsplan
vastgesteld.
• Buitengebied, Schoolbeekweg
Het vastgestelde bestemmingsplan en de
bijbehorende stukken hebben ter inzage
gelegen. Tijdens de inzagetermijn konden
belanghebbenden een beroepschrift
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tijdens de
inzagetermijn zijn twee beroepschriften
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dus het
plan is nog niet onherroepelijk. Aangezien
er geen verzoek om een voorlopige
voorziening is ingediend, is het plan op
20 januari 2021 in werking getreden.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• August Vördingstraat 192, hebben
uitweg (06-04-2021)
• Bijenkorf 72, plaatsen tuinhuisje en
serre (05-04-2021)
• Brink 115, plaatsen gevelreclame
(01-04-2021)

Verlee

• Albistr
(01-04
• Becku
entree
• Borgh
als Bo
oprich
• Breem
(achte
• Delden
(graaf)
activite
• Dijksw
bestem
huis) (
• Henry
vraag
straat
woonh
• Kor Ku
vergro

Contac

Bezoek
Dussen
Postadr
Telefoo
(werkda
WhatsA
(werkda
Website
Contact
formulie
Facebo
gemeen
Twitter:
Instagra

Veel zak
www.he
• Enschedesestraat 176 B t/m CQ,
wijzigen situering bedrijfspanden
fase 1, 2 en 3 (29-03-2021)
• Fien de la Marstraat 5, plaatsen
dakkapel (01-04-2021)
• Jan Tinbergenstraat 172, aanbrengen
reclame-uiting (07-04-2021)
• Luciastraat 7, veranderen/vergroten
woonhuis (02-04-2021)
• Nico Maasstraat 47, plaatsen dakkapel
(02-04-2021)
• Reviusstraat 53, plaatsen dakkapel
(02-04-2021)
• Stroweg 7, hebben uitweg (29-03-2021)
• Turbinestraat 91, oprichten 5 bedrijfsunits (07-04-2021)
• Van Alphenstraat 17, plaatsen poort in
bestaand hekwerk (01-04-2021)
• Wim Kanstraat 27, plaatsen carport
(06-04-2021)
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

• Biesbosch nabij Grevelingen 6
	(kavel 35), oprichten woonhuis.
Verlengen beslistermijn met maximaal
3 weken in verband met bouwbesluit.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 28-04-2021.
• Borgharen 10 (aanvraag gepubliceerd
als Borgharen nabij 12, kavel 10),
oprichten woonhuis en hebben uitweg.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met bouwbesluit.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 19-05-2021.
• Grave nabij 12 (kavel 71), oprichten
woonhuis. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met
welstandtoetsing. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 21-05-2021.
• Grave nabij 12 (kavel 75), oprichten
woonhuis en hebben uitweg. Verlengen
beslistermijn met maximaal 6 weken
in verband met bestemmingsplantoetsing. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 14-05-2021.
• Nieuwstraat 47A, 47B en 47C
(aanvraag gepubliceerd als Nieuwstraat
47-I), verbouwen bovenwoning tot
	2 appartementen. Verlengen beslistermijn met maximaal 6 weken in verband
met vaststellen Woonagenda door de
gemeenteraad. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 27-05-2021.
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Verleend

• Albistraat 3, plaatsen erfafscheiding
(01-04-2021)
• Beckumerkerkweg 27, veranderen
entree kantine (07-04-2021)
• Borgharen 8 (aanvraag gepubliceerd
als Borgharen nabij 12, kavel 8),
oprichten woonhuis (31-03-2021)
• Breemarsweg 459, hebben uitweg
(achterzijde woning) (07-04-2021)
• Deldenerdijk tegenover 71, verrichten
(graaf)werkzaamheden/grondroerende
activiteiten (01-04-2021)
• Dijksweg 31, handelen in strijd met
bestemmingsplan (uitbreiden woonhuis) (07-04-2021)
• Henry Dunantstraat 45 en 47 (aanvraag gepubliceerd als Henry Dunantstraat nabij 43), oprichten 2-onder-1 kap
woonhuizen (06-04-2021)
• Kor Kuilerstraat 29, veranderen/
vergroten woonhuis (01-04-2021)

• Lintelerweg 10, 14, 18, 22 en 26
(aanvraag gepubliceerd als Lintelerweg
nabij 30), oprichten bedrijfsverzamelgebouw (31-03-2021)
•M
 adridstraat 14, plaatsen carport
(01-04-2021)
•P
 entropsdijk 10B, hebben uitweg
(07-04-2021)
•S
 lachthuisweg 47, uitbreiden bedrijfshal (31-03-2021)
• Verlengde Polluxweg 6A, hebben
uitweg (07-04-2021)
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.

Geweigerd

• Ir. M. Schefferlaan 34, hebben uitweg
(07-04-2021)
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken
gedurende zes weken op afspraak inzien
bij de afdeling Ruimte en Bouwen. Tegen
dit besluit kunt u desgewenst, gedurende
zes weken na de datum van verzending
van dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.
hengelo.nl/bezwaar-beroep.

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.

Wet geluidhinder
Ontwerpbesluit hogere
geluidgrenswaarden

Het college van B en W is van plan
hogere geluidgrenswaarden van
maximaal 55 dB(A) (Letm) en 58 dB
(Lden) vast te stellen voor de maximaal
toelaatbare geluidbelasting door industrielawaai (afkomstig van industrieterrein
Wilderinkshoek) en wegverkeer (op de
Laan Hart van Zuid) op de gevel van de
nieuw te bouwen woningen in het:
• Woningbouwplan Dikkersterrein
Uit akoestisch onderzoek is gebleken
dat de geluidbelasting op deze woningen
hoger uitvalt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) met betrekking tot industrielawaai en respectievelijk
48 dB met betrekking tot geluidbelasting
afkomstig van wegverkeer. Het is

redelijkerwijs niet mogelijk voldoende
geluidmaatregelen te treffen om
alsnog aan deze waarde te voldoen. Het
ontwerpbesluit is nodig voor het ontwerp
bestemmingsplan Dikkersterrein.
U vindt de bekendmaking van het ontwerp bestemmingsplan Dikkersterrein op
de vorige pagina onder Bestemmingsplannen.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerpbesluit en de
bijbehorende stukken van 14 april tot en
met 25 mei 2021 op afspraak inzien bij
de afdeling Ruimte en Bouwen. Bent u
belanghebbende, dan kunt u tijdens de
inzagetermijn mondeling of schriftelijk
een zienswijze indienen bij het college
van B en W. Voor het mondeling indienen
van zienswijzen kunt u contact opnemen
met de afdeling Ruimte en Bouwen.

Wegwerkzaamheden
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

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.

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.

• Deldenerstraat (tussen Tuindorpstraat
en Geerdinksweg), tot en met 16 april
• Kuipersdijk/Parallelweg SS (t.h.v.
spoor), 16 april 23.00 uur tot en met
19 april 06.00 uur
• Havenstraat (deels), tot en met 30 april
• Beekstraat (deels), tot en met 17 mei
• Deurningerstraat (tussen rotonde en
M.A. de Ruyterstraat), tot en met 30 juni

Asfaltering Deldenerstraat

De Deldenerstraat gaat tussen de Tuindorpstraat en de kruising Geerdinksweg/
Weideweg weer een paar dagen dicht. De weg is tot en met vrijdag 16 april
voor doorgaand verkeer afgesloten.
In december vorig jaar was de herinrichting van de straat gereed. Maar de
laatste asfaltdeklaag kon toen niet aangebracht worden in verband met de
weersomstandigheden. Dat gaat nu gebeuren op donderdag 15 april. In
dezelfde week voert aannemer NTP ook diverse herstelwerkzaamheden uit.

