Start omgevingsvisie
Binnenstad en Hart van Zuid
De gemeenteraad van Hengelo
heeft het plan van aanpak voor het
proces van de omgevingsvisie voor
de Binnenstad en Hart van Zuid vastgesteld. Volgende stap is het op- en
vaststellen van het kader.

Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 16 februari 2021

De Omgevingswet gaat over het
beschermen en benutten van de fysieke
leefomgeving. De wet verplicht gemeenten o.a. om voor hun gehele grondgebied
één omgevingsvisie te maken.

Drie deelvisies

De omgevingsvisie voor heel Hengelo
bestaat uit tenminste drie deelvisies.
De eerste deelvisie - de omgevingsvisie
voor het Buitengebied - is inmiddels
gereed (vastgesteld op 7 oktober 2020).
De tweede deelvisie is nu aan de beurt
en omvat het gebied Binnenstad en Hart
van Zuid. De laatste deelvisie gaat in op
het resterende stedelijk gebied.

Kader

Nu het plan van aanpak voor de omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid is
vastgesteld, wordt het kader opgesteld.
In het kader staan alle afspraken vastgelegd waar het proces aan moet voldoen.

Vooraankondiging

Er wordt een bestemmingsplan voorbereid
voor:
• 	Vooroorlogse Wijken, omgeving
Heemafterrein-Bornsestraat

Beiaardier speelt verzoeknummers

Stadsbeiaardier Roel Smit speelt op zaterdag 27 februari van 14.00 tot
15.00 uur verzoeknummers op het carillon in de stadhuistoren. U kunt
nog een lied aanvragen tot en met vrijdag 19 februari. Stuur een mailtje
naar communicatie@hengelo.nl, onder vermelding van ‘Verzoeknummer
carillon’. Schrijf in uw mail voor wie en waarom u dit lied aanvraagt.
De beiaardier bekijkt of de muziek geschikt is om te spelen op het carillon.
U krijgt bericht als uw lied wordt gespeeld. De speellijst komt een dag van
tevoren ook op Facebook van de gemeente te staan.

Afvalinzameling en gladheid

In Hengelo houdt Twente Milieu zich bezig met het ophalen van huisvuil,
maar ook met het schoon en begaanbaar houden van wegen tijdens
winterse gladheid. De chauffeurs die het huisvuil ophalen, zitten ook op
de strooiwagens.
In verband met de hevige sneeuwval konden vorige week de afvalcontainers niet geleegd worden. Vanaf deze week wordt de huis-aan-huis
inzameling weer hervat. In uw afvalkalender op www.twentemilieu.nl of in
de Twente Milieu app kunt u zien wanneer welke container aan de beurt
komt. Tip: open de app opnieuw, zodat u de juiste herinnering ontvangt.
Help mee
• 	Zet uw container voor 07.30 uur aan straat en laat deze staan tot
18.00 uur. Het kan zijn dat Twente Milieu later komt dan u gewend bent.
• 	Zet uw container op een plek die sneeuwvrij is en veilig te bereiken.
Maak de plek rondom de container sneeuwvrij.
• 	Zet samen met uw buren de containers zo veel mogelijk bij elkaar. Zet
de containers als het kan aan een doorlopende weg. Deze zijn voor de
chauffeur het beste te bereiken.
• 	Uw afval kan vastgevroren zijn. Maak het los zodat de container goed
geleegd kan worden.
Dank u wel voor uw hulp!
Strooiroute
In principe wordt er alleen gestrooid op de belangrijkste wegen en
fietspaden. In woonstraten wordt alleen gestrooid als er veel fietsverkeer
is of als het een toegangsweg is tot een basisschool, verzorgingshuis,
winkelcentrum, zorgcentrum of ziekenhuis. Naast Twente Milieu voert
ook Gildebor werkzaamheden uit. Zij strooien o.a. bij bushalteplaatsen,
voetgangersoversteekplaatsen en hoofdentrees naar de winkelcentra.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/gladheidsbestrijding.
Heel veel dank voor de massale inzet vanuit Twente Milieu, Gildebor en
alle extra aannemers, die zich inzetten om de stad sneeuwvrij te maken!

Wegwerkzaamheden

In verband met de weersomstandigheden zijn alle werkzaamheden voor
onbepaalde tijd uitgesteld. Kijk voor actuele informatie op www.hengelo.nl/
wegwerkzaamheden.

Het plan voorziet in de realisatie van
22 grondgebonden woningen op de
tijdelijke parkeerplaats naast het voormalige techniekmuseum HEIM en een
appartementencomplex (maximaal
72 appartementen) achter het voormalige
techniekmuseum. De grondgebonden
woningen komen langs de Bornsestraat
en de vijver.
Het is nog niet mogelijk stukken in te
zien of zienswijzen in te dienen. Er wordt
ook geen onafhankelijke instantie in
de gelegenheid gesteld advies uit te
brengen over het voornemen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
André Otten.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

•A
 nninksweg 109, plaatsen overkapping
(02-02-2021)
• 	Backenhagenlaan 200, aanpassen
brandscheidingen (10-02-2021)
• 	George Breitnerstraat 26, plaatsen
dakkapel en vervangen carport/berging
(10-02-2021)
• 	Hennepstraat 4, plaatsen 2 brandscheidingen (interne verbouwen) (10-02-2021)
• 	Kerkpad 8, kappen 2 eiken (11-02-2021)
• 	Kuipersdijk 46, veranderen dakconstructie sporthal (03-02-2021)
• 	Münsterstraat 24, veranderen/vergroten
woonhuis (05-02-2021)
• 	Raoul Wallenbergstraat nabij 30
(kavel 14), hebben uitweg (03-02-2021)
• 	Sherwood Rangers 182 en 126,
aanpassen raam gevel (03-02-2021)
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Daarnaast wordt er ook geïnventariseerd
welk beleid, projecten en afspraken er
al zijn voor het gebied en waar rekening
mee gehouden moet worden. Het kader
bepaalt bij welke onderwerpen de samenleving wordt betrokken.

Wat betekent de omgevingsvisie
voor het gebied?

De omgevingsvisie komt onder meer in
de plaats van structuurvisies, verkeersen vervoerplannen, milieubeleidsplannen
et cetera. De gemeente voegt het
beleid op de verschillende terreinen

van de fysieke leefomgeving samen
in één omgevingsvisie, en verbindt dit
ook met elkaar. Op die manier worden
tegengestelde of juist gelijke belangen
duidelijk. De omgevingsvisie is belangrijk
voor iedereen. Het gaat tenslotte over de
toekomst van onze stad.

Alle informatie over het proces vindt u
op www.hengelo.nl/omgevingsvisie.
Op deze website kunt u zich ook
opgeven voor de nieuwsbrief.

Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen

Contac

• 	Suze Robertsonstraat 1, plaatsen
prieel/afdakje (03-02-2021)
• 	Theodora Versteeghstraat 52, plaatsen
erfafscheiding (30-01-2021)
• 	Woolderesweg 53, aanpassen brandscheiding (04-02-2021)
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

• 	Meester Molendijkweg 4, oprichten
schuur. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met de
bestemmingsplantoetsing. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 27-03-2021.
• 	Molenstraat 13, bekleden kolommen en
luifels gevel. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met de
welstandtoetsing. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 30-03-2021.

Verleend

• 	Anninksweg 135, kappen 1 kastanje en
1 berk (11-02-2021)
• 	Enschedesestraat 336, kappen 3 beuken
(08-02-2021)
• 	Flierveldsweg 40, kappen 1 eik
(11-02-2021)
• 	H. Hulshoff Polstraat 11 (aanvraag
gepubliceerd als Seahorse-terrein kavel
B-57), oprichten woonhuis (09-02-2021)
• 	Old Ruitenborgh nabij 110, kappen
2 essen (10-02-2021)
• 	Rümkehof 8, realiseren dakopbouw
(08-02-2021)
• 	Steenbokstraat nabij 72 en 82, kappen
2 sierkersen (09-02-2021)
• 	Wethouder Voogdgeertstraat 39 en 47,
plaatsen schuttingen en toegangspoort
(08-02-2021)

• 	Zwavertsweg 99, 7552 MH, plaatsen
opbouw (08-02-2021)
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.

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten

Het college van B en W heeft de volgende
verkeersbesluiten genomen:
• 	Het instellen van een 60 km/uur zone op
de Borgmanweg tussen de bebouwde
komgrens Hengelo en de Vliegveldstraat
• 	Het instellen van een 60 km/uur zone
op de Bollenweg tussen de bebouwde
komgrens Hengelo en de Vliegveldstraat
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van
17 februari tot en met 30 maart 2021
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.
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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 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

Aanslag gemeentelijke belastingen

De aanslag gemeentelijke belastingen komt er weer aan. U vindt de
aanslag rond 16 februari in uw berichtenbox van MijnOverheid of op 25 of
26 februari per post in uw brievenbus. Op de aanslag ziet u de bedragen
voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding
aanvragen of bezwaar maken.

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.

Nieuw jasje
Dit jaar ziet de aanslag er wat anders uit. Het GBTwente heeft het uiterlijk
vernieuwd om de aanslag persoonlijker en begrijpelijker te maken. Aan de
inhoud is niets veranderd. U ontvangt nog steeds een aanslag voor alle
belastingsoorten die voor u gelden.

Meldingen openbare ruimte

Hebt u vragen of klopt er iets niet?
Op www.gbtwente.nl kunt u een antwoord zoeken bij ‘Veelgestelde
vragen’. U kunt diverse zaken zelf regelen in het digitaal loket door in te
loggen op Mijn GBTwente.

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.

Komt u er niet uit? Neem gerust contact op. Wij helpen u graag. We kijken
dan samen naar uw aanslag en helpen u bij eventuele vervolgstappen. De
contactgegevens staan op de voorzijde van de aanslag vermeld.

