Landelijke Opschoondag
Op zaterdag 20 maart slaan we in
Nederland de handen ineen tijdens
de Landelijke Opschoondag. Op deze
dag gaan overal in het land mensen
de straat op om zwerfafval op te
ruimen in de eigen wijk of buurt.
Ook Hengelo doet mee.

Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 16 maart 2021

Word weer
verliefd op
onze stad

Vanwege corona is de actie individueler
dan we willen. Maar meedoen blijft
gelukkig heel eenvoudig. Een paar
stevige schoenen, handschoenen en een
afvalzakje. Zo maakt u van uw ommetje
een opschoon-ommetje én draagt u een
steentje bij aan een schone buurt. Als
iedereen een uurtje zijn handen uit de
mouwen steekt, is het al snel een stuk
schoner!

Zwerfafval

Veel mensen storen zich aan zwerfafval.
Het geeft een rommelig straatbeeld,
het trekt ongedierte aan en het kan
de bodem vervuilen. Om hier extra
aandacht voor te vragen, is de Landelijke
Opschoondag in het leven geroepen.
Inwoners organiseren dan leuke en
nuttige opschoonacties om samen
de buurt of straat schoon te maken.
Zo ook in Hengelo. In verband met de
coronamaatregelen ziet de Opschoondag
er dit jaar wel wat anders uit. Iets minder
samen, want de gezondheid en die van
anderen staat natuurlijk voorop. Maar een
combinatie van alle individuele acties kan
toch veel opleveren. Want iedereen kan
tijdens zijn of haar ommetje helpen. Dat
kan trouwens het hele jaar door.

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt op dinsdag 23 maart een digitale Politieke
Markt. U kunt de vergadering volgen via www.hengelo.nl of via www.
youtube.com/gemeentehengeloOV.Het programma is als volgt:
A
19.00 - 20.30 uur Beleidsprogramma Sociaal 2021-2025
21.00 - 22.30 uur Instrumenten en resultaten van het re-integratiebeleid
B
19.30 - 20.45 uur DNA van Hengelo
21.15 - 22.00 uur Global Goals
Weten hoe de digitale vergadering plaatsvindt? Kijk dan op www.hengelo.nl/
politiekemarkt. Wilt u bij de Politieke Markt inspreken, dan kunt u contact
opnemen met de griffie via e-mail raadsgriffie@hengelo.nl.
De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.hengelo.nl/
bestuursagenda.

Gratis ophaalronde snoeihout en takken

Het voorjaar komt eraan en veel mensen gaan de komende tijd aan de
slag in hun tuin. Twente Milieu haalt uw snoeihout en takken tussen
maandag 22 maart en vrijdag 26 maart gratis aan huis op. Dit kan alleen
op afspraak. Bel hiervoor de klantenservice van Twente Milieu via telefoon
0900 - 852 0111 (lokaal tarief), op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.
Houd uw milieupas bij de hand. Een afspraak maken kan nog tot en met
vrijdag 19 maart.
Er kan maximaal 3 m³ snoeihout gratis worden opgehaald. U legt het op
de afgesproken dag gebundeld aan straat. Boomstobben, los blad en
ander tuinafval worden niet meegenomen.
Geen compostdag
Elk jaar organiseert Twente Milieu samen met Twence de mogelijkheid om
gratis compost op te halen. Maar dat gaat dit jaar niet door.

Maak uw buurt leuker met een buurtbon!

Een buurtbon is een soort tegoedbon. Daarmee kunt u ideeën betalen om
uw buurt mooier, veiliger of gezelliger te maken. Veel Hengeloërs hebben
in de afgelopen jaren met de buurtbon iets moois gerealiseerd in hun
straat, buurt of wijk. En vanaf nu kunt
u de buurtbon voor dit jaar aanvragen.
Kijk voor meer informatie op www.
hengelo.nl/buurtbonnen. Een leuk filmpje
vindt u op www.facebook.com/buurtbon.
Wees er snel bij! De aanvragen worden
behandeld op volgorde van binnenkomst.

Het college van B en W heeft op 2 maart
2021 de concept Parkeernormennota
2021 Binnenstad - Hart van Zuid vastgesteld. In de binnenstad van Hengelo
én in Hart van Zuid staan de komende
jaren veel ontwikkelingen gepland.
Hiervoor heeft het college besloten
om de parkeernormen voor deze twee
ontwikkelgebieden te actualiseren
en te laten aansluiten bij de ambities
voor een aantrekkelijke stad en een fijn
leef- en woonklimaat. De voorgestelde
parkeernormen vervangen voor de twee
ontwikkelgebieden de parkeernormen uit
de Nota Autoparkeren 2008-2012.
Inzien en zienswijzen
U kunt de concept Parkeernormennota
met bijbehorende toelichting van 17 maart
tot en met 27 april 2021 inzien via www.
hengelo.nl/terinzage. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling
zienswijzen indienen bij het college van
B en W onder vermelding van zaaknummer 3215146. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Iris Lansink.

Beleidsregels terugvordering en invordering 2021
Concept

Het college van B en W heeft op 2 maart
2021 de concept Beleidsregels terugvordering en invordering 2021 vastgesteld.
Voor de terugvordering van verschillende
uitkeringen van de gemeente zijn in
2004 regels gemaakt in de Beleidsnota
terugvordering. Deze regels golden
voor te veel en ten onrechte verstrekte
uitkeringen, voor leningen van de bijstand
en leningen aan zelfstandigen. De
uitgangspunten van de terugvordering
wijzigen niet. Wel zijn de beleidsregels
opnieuw beschreven. De vernieuwde
regels voldoen nu aan de eisen van het
vernieuwde Bijstandsbesluit zelfstandigen,
aan de eisen van de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening en sluiten aan bij
de regels van de beslagvrije voet met
ingang van 01-01-2021.
Inzien en zienswijzen
U kunt de concept beleidsregels van
17 maart tot en met 27 april 2021 inzien
via www.hengelo.nl/terinzage. Tijdens de
inzagetermijn kunt u schriftelijk of monde-
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Meld je actie aan op supportervanschoon.nl

Meedoen?

Dat is heel eenvoudig. Maak een ommetje
door uw buurt en ruim het afval dat u op
straat tegenkomt netjes op. Als het nodig
is, kan de gemeente u ondersteunen,
bijvoorbeeld door hesjes of knijpers uit te
lenen of het afval af te voeren.
Vragen? Bel met 14074 of mail naar
gemeente@hengelo.nl.

Zelf een actie aanmelden? Dat kan via
www.supportervanschoon.nl/landelijkeopschoondag. Via deze website zijn ook
gratis opschoonmaterialen te bestellen.

Leuke prijzen

Deel op social media een ‘opschoonfoto’
en gebruik #verliefdopHengelo. Onder
de deelnemers verloten we een aantal
tegoedbonnen ter waarde van € 25.

Officiële bekendmakingen
Parkeernormennota 2021
Binnenstad - Hart van Zuid
Concept
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ling zienswijzen indienen bij het college
van B en W. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Richard Kotterik.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

•	Albistraat 3, plaatsen erfafscheiding
(02-03-2021)
•	Anthonie Donkerstraat, Brederostraat,
H. Marsmanstraat, H. Roland Holststraat, Herman Gorterstraat, Jacobus
Bellamystraat, Jacques Perkstraat,
Marcellus Emantsstraat, W van Haren	straat en Zwavertsweg (diverse huisnummers), gevelonderhoud woningen
(05-03-2021)
•	Athenestraat 12, plaatsen dakkapel
(05-03-2021)
•	Athenestraat 20, plaatsen erker
(03-03-2021)
•	Berfloplein 18, veranderen kerk en
veranderen uitweg (05-03-2021)
•	Dasstraat 69, oprichten woonhuis
(08-03-2021)
•	Eduard Verkadestraat 69, veranderen/
vergroten woonhuis (05-03-2021)
•	Fintstraat 1, uitbreiden hoofdgebouw
(08-03-2021)
•	George Breitnerstraat 28, plaatsen
dakkapel (10-03-2021)
•	Haaksbergerstraat nabij 59, uitvoeren
werkzaamheden onder bruggen
(04-03-2021)
•	Industriestraat 33, veranderen/vergroten
woning en bijgebouwen (04-03-2021)
•	Nijhuisbinnenweg ter hoogte van
	Oelerschoolpad 2, uitbreiden zwaaikom
(04-03-2021)
•	Verlengde Polluxweg 6A, hebben
uitweg (09-03-2021)
•	Vinkweg 13, vergroten woonhuis met
aanbouw (09-03-2021)
•	Willem van Otterloostraat 29, plaatsen
dubbelzijdige lichtbak aan gevel
(04-03-2021)
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

•	Beckumerkerkweg 27, veranderen
entree kantine. Verlengen beslistermijn
met maximaal 6 weken in verband met
bouwbesluit. Door dit besluit is de uiter-

ste nieuwe beslisdatum 22-04-2021.
•	Grave nabij 12 (kavel 73), oprichten
woonhuis. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met
bouwbesluit. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 18-04-2021.
•	Stroweg nabij 16 (kavel 23), oprichten
woonhuis. Verlengen beslistermijn
met maximaal 2 weken in verband
met bestemmingsplantoetsing. Door
dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 21-03-2021.
•	Willem de Clercqstraat 15 en 17,
veranderen moskee. Verlengen
beslistermijn met maximaal 2 weken
in verband met bouwbesluit. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 22-03-2021.

Opschorten beslistermijn

•	Nieuwstraat 39, realiseren 10 appartementen. Opschorten beslistermijn
op verzoek van de aanvrager. Door dit
besluit is de nieuwe beslisdatum
31-07-2021.
•	Nieuwstraat 43 en Veldbleekstraat 18,
handelen in strijd met gevolgen voor
beschermde monumenten (realiseren
3 appartementen (aanvraag gepubliceerd als realiseren 4 appartementen)).
Opschorten beslistermijn op verzoek
van de aanvrager. Door dit besluit is de
nieuwe beslisdatum 31-07-2021.

Verleend

•	Badhuisstraat 4, vervangen en verlengen
schutting (05-03-2021)
•	Grave 6 (aanvraag gepubliceerd als
Grave nabij 12, kavel 73), oprichten
woonhuis (09-03-2021)
•	Grevenbicht 10, plaatsen erfafscheiding
(09-03-2021)
•	Hennepstraat 4, plaatsen 2 brand	scheidingen (intern verbouwen)
(08-03-2021)
•	Hollands Diep 24 (aanvraag gepubliceerd als Hollands Diep nabij Belfeld 7,
	kavel 77), oprichten woonhuis (en vergunningvrije bouwwerken) en hebben
uitweg (09-03-2021)
•	Jan Tinbergenstraat 136, aanbrengen
gevelreclame (09-03-2021)
• Onze Lieve Vrouwestraat 25, plaatsen
bijgebouw (09-03-2021)
• Opaalstraat 31, plaatsen hekwerk
(09-03-2021)
•	Raoul Wallenbergstraat 33 (aanvraag
gepubliceerd als Raoul Wallenbergstraat
nabij 21, kavel 18), oprichten woonhuis
en hebben uitweg (09-03-2021)
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•S
 chalmedenweg 6, bouwen kapschuur
(05-03-2021)
•	Stroweg 7 (aanvraag gepubliceerd als
Stroweg nabij 16, kavel 17), oprichten
woonhuis (09-03-2021)
•	Woolderesweg 53, aanpassen brandscheiding (09-03-2021)
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.

Uitgebreide procedure
Ontwerpbesluit

•	Brugginksweg 4, bouwen en handelen
	in strijd met bestemmingsplan
(herontwikkelen wegensteunpunt)
(11-03-2021)

De gemeenteraad heeft op 3 maart
2021 een ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen afgegeven.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerpbesluit en de
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen met de bijbehorende stukken van
17 maart tot en met 28 april 2021 op
afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en
Bouwen. Tijdens de inzagetermijn kunt u
schriftelijke zienswijzen indienen bij het
college van B en W. Desgewenst kunt u
mondeling uw zienswijzen kenbaar maken. U kunt hiervoor contact opnemen
met de afdeling Ruimte en Bouwen.

Wet bodembescherming

•B
 oekeloseweg (oude weg, deels), tot
en met 18 maart
•	Wethouder Kampstraat (deels), tot en
met 19 maart
•	Kuipersdijk/Parallelweg SS (t.h.v.
spoor), 19 maart 23.00 uur tot en met
22 maart 06.00 uur

Inzien en bezwaar
U kunt de beschikkingen en de bijbehorende stukken van 17 maart tot en met
27 april 2021 op afspraak inzien. Voor
inzien en meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Ruimte en
Bouwen. Belanghebbenden kunnen
binnen deze termijn bezwaar maken
bij het college van B en W. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Instemming schriftelijk
verslag

•E
 srein (t.h.v. fietspad Laan Hart van
Zuid), tot en met 22 maart
•	Ketelmakerij (tussen Laan Hart van
Zuid en oude Boekeloseweg), tot en
met 1 april
•	Deurningerstraat (t.h.v. Klaas de
Rookstraat, hinder), tot en met 2 april
•	Prinses Beatrixstraat (t.h.v. Spoorstraat, hinder), tot en met 2 april
•	Esrein (tussen Loweg en Appendage),
tot en met 9 april
• Havenstraat (deels), 1 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

Aquaparkers langs Weusthagstraat

Langs de Weusthagstraat zijn we bezig met de aanleg van aquaparkers.
De aquaparker is een innovatieve manier om parkeren te combineren
met maatregelen tegen wateroverlast, droogte én hittestress. Daarnaast
bevordert het ook nog eens de biodiversiteit.
Bij hevige regenval vangt de aquaparker het water tijdelijk op. Na het
opvangen trekt het water langzaam de grond in onder de parkeerplaats.
De open structuur van de betonplaat zorgt ervoor dat het water goed kan
intrekken én het biedt ruimte voor groen.
In de eigen tuin
water opvangen?
Kijk eens op www.
groenblauwtwente.nl
en laat u inspireren!
Deze aquaparkers
worden langs de
Weusthagstraat
ingegraven.

Het college van B en W heeft ingestemd
met de schriftelijke verslagen van de
uitvoering van de bodemsaneringen
aan de:

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.

•H
 avenkade 64, kadastrale sectie
K 2631 (artikel 39b zesde lid Wbb)
• Industriestraat/Lansinkesweg,
kadastrale sectie D 15500 (artikel 39c
Wbb)

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

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.

