Eerder hulp bij beginnende
schulden
De gemeente Hengelo zet in op het
zo vroeg mogelijk signaleren van betalingsachterstanden en biedt hulp.
Vroeg hulp aanbieden bij beginnende
schulden kan, naast dat het wettelijk
verplicht is, veel grotere problemen
voorkomen.

Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 18 mei 2021

Op basis van signalen over betalingsachterstanden van huur, energie, water
en zorgverzekering gaat een coach van
BudgetAlert vanuit de gemeente met
de inwoner in gesprek. BudgetAlert
werkt hiervoor samen met bijvoorbeeld
Wijkracht, Welbions, Vitens en Menzis.
Met deze organisaties is de afspraak
gemaakt dat zij de gegevens voor deze
doeleinden mogen delen. Het gesprek
wordt vooraf aangekondigd met een
brief of telefoontje. Als de coronamaatregelen het toelaten, gaat de coach op
huisbezoek.
Hoe eerder hulp, hoe beter
Uit landelijke cijfers blijkt dat één op de
vijf huishoudens financiële problemen
heeft. De verwachting is dat meer
mensen in de financiële problemen
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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.
Eerder hulp bieden bij beginnende
schulden is een wettelijke verplichting.
Maar door in een vroeg stadium hulp te
bieden, willen we voorkomen dat beta-

lingsachterstanden veranderen in grote
schulden. Of dat mensen bijvoorbeeld
worden afgesloten van energie of water
of uit hun huis worden gezet.
Hulp bij schulden? BudgetAlert!
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
Beeldkwaliteitplan
Ontwerp

• Marskant
De bebouwing binnen het plangebied
wordt getoetst aan het beeldkwaliteitplan Marskant. Dit beeldkwaliteitplan
is bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit
van het woongebied te toetsen en te
bewaken. Later, wanneer het gebied
ontwikkeld is, wordt het in de Welstandsnota opgenomen.

Afvalinzameling Pinksteren

Op maandag 24 mei (tweede pinksterdag) haalt Twente Milieu geen afval
op. In plaats daarvan komt Twente Milieu op zaterdag 22 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 22 mei tussen 09.00 en
15.00 uur bereikbaar via telefoon 0900 - 852 0111 (lokaal tarief) of via
www.twentemilieu.nl/contact.
Het Milieupark aan de Wegtersweg is op maandag 24 mei gesloten.
Voedselfiets
Op maandag 24 mei (tweede pinksterdag) rijden de voedselfietsen niet.
U kunt uw etensresten meegeven op een andere dag.

De gemeenteraad vergadert

Voorlopig vinden de Politieke Markten en raadsvergaderingen digitaal
plaats. U kunt de vergaderingen volgen via www.hengelo.nl of via www.
youtube.com/gemeentehengeloOV.
Politieke Markt
De gemeenteraad houdt op dinsdag 25 mei een digitale Politieke Markt.
Het programma is als volgt:
A
19.00 - 20.45 uur Kansspelautomatenhalbeleid
21.15 - 22.15 uur Herinrichting Woolderesweg
B
19.30 - 21.30 uur Aangepaste Kunst- en cltuurnota
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.
Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert digitaal op woensdag 26 mei vanaf 19.30
uur. Op de agenda staan onder meer:
• Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Hengelo
• Regeling elektronisch bestuurlijk verkeer gemeente Hengelo 2021
• Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen - machtigen college
Politieke Markt
Na de raadsvergadering op woensdag 26 mei houdt de gemeenteraad
een digitale Politieke Markt. Op de agenda:
• Jaarstukken Gemeenschappelijke regelingen 2021
Deze Politieke Markt start niet vóór 21.00 uur en tussen de raadsvergadering en Politieke Markt zit een pauze van tenminste 20 minuten.
De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.hengelo.nl/
bestuursagenda.

Inzien en inspraak
U kunt het ontwerp beeldkwaliteitplan
van 19 mei tot en met 29 juni 2021 inzien
op www.hengelo.nl/terinzage. Tijdens de
inzagetermijn kunnen inwoners en belanghebbenden schriftelijk of mondeling
zienswijzen indienen bij het college van
B en W o.v.v. zaaknummer 3237166.
Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met
Bertien Scholten.

Bestemmingsplannen
Ontwerp

• Marskant
Het plangebied betreft het terrein waar
voorheen een brandweerkazerne, een
politiebureau en een basisschool waren
gevestigd. De voormalige brandweerkazerne en het politiebureau zijn jaren
geleden gesloopt, de basisschool is
sinds oktober 2020 niet meer in gebruik
en is inmiddels ook gesloopt. Het plangebied wordt globaal begrensd door de
Marskant, Willemstraat, Berflobeek en
het pand ‘Markant’. In het plangebied
is de bouw van maximaal 28 woningen
voorzien.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan
en de bijbehorende stukken van 19 mei
tot en met 29 juni 2021 inzien op https://
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0164.BP0132-0201. Tijdens de
inzagetermijn kan eenieder schriftelijk,
mondeling of digitaal zienswijzen
indienen bij de gemeenteraad o.v.v.
zaaknummer 3237166. Voor het
mondeling indienen van zienswijzen kunt
u contact opnemen met Bertien Scholten.
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.
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• Bartelinkslaantje 12
Op het perceel Bartelinkslaantje 12 is
het autoschadeherstelbedrijf Nijland gevestigd. Het bedrijf gaat verhuizen naar
bedrijventerrein Oosterveld. Dit heeft tot
gevolg dat alle bedrijfsbebouwing op
de huidige locatie wordt gesloopt, met
uitzondering van de bedrijfswoning. In
het bestemmingsplan Bartelinkslaantje
12 krijgt de bedrijfswoning een reguliere
woonbestemming en tussen de woningen Bartelinkslaantje 12 en Bartelinkslaantje 10 wordt een bouwmogelijkheid
gerealiseerd voor één woning.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan
en de bijbehorende stukken van 19 mei
tot en met 29 juni 2021 inzien op https://
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0164.BP0145-0201. Tijdens de
inzagetermijn kan eenieder schriftelijk,
mondeling of digitaal zienswijzen
indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 3237155. Voor het mondeling
indienen van zienswijzen kunt u contact
opnemen met Debby Bouwhuis of
Bertien Scholten. Een digitale zienswijze
kunt u uitsluitend kenbaar maken via
www.hengelo.nl/rozienswijze.

Inwerkingtreding

De gemeenteraad heeft op 13 januari
2021 het volgende bestemmingsplan
vastgesteld.
• Spoorfietsen
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 2 beroepschriften
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dus het
plan is nog niet onherroepelijk. Aangezien
het ingediende verzoek om voorlopige
voorziening is ingetrokken, is het plan op
17 maart 2021 in werking getreden.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Anthoniusstraat nabij 8, oprichten
bedrijfsunits/garageboxen
(04-05-2021)
• Borgharen nabij 11 (kavel 25),
oprichten woonhuis (06-05-2021)
• Christiaan Langefeldstraat nabij 1,
opwaarderen winkelcentrum
(10-05-2021)
• Citroenvlinder 4, realiseren dakkapel
(04-05-2021)
• Deldenerstraat 14, plaatsen rolluik
(06-05-2021)

• Grave 6 (kavel 73), veranderen/
vergroten woonhuis (05-05-2021)
• Hollands Diep 6, hebben uitweg
(06-05-2021)
• Ketelmakerij nabij 2 (kavel 3),
oprichten bedrijfsunits en opslagboxen
en hebben 3 uitwegen (10-05-2021)
• Nieuwstraat 20, veranderen pand
(07-05-2021)
• R.A. de Monchystraat 28, plaatsen
carport en hebben extra uitweg
(06-05-2021)
• Rozenstraat 18, plaatsen deur onder
carport (03-05-2021)
• Steenmeijerstraat 4, veranderen
kantoor naar 22 zorgstudio’s
(vervanging verleende vergunning
25 zorgstudio’s) (05-05-2021)
• Wilgenweg 7, veranderen/vergroten
woonhuis (04-05-2021)
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

• F. Hazemeijerstraat 600, vervangen
gevelkozijnen en aanbrengen brand
werende wanden (in hal B05).
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met bouwbesluit.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 28-06-2021.
• Oelerweg 5, aanbrengen plakroedes
op glas. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met
welstandtoetsing. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum
22-06-2021.
• Oude Grensweg 85, plaatsen schutting.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met bestemmingsplantoetsing. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum
02-07-2021.

Verleend

• Anthonie Donkerstraat, Brederostraat,
	H. Marsmanstraat, H. Roland Holststraat, Herman Gorterstraat, 		
Jacobus Bellamystraat, Jacques
Perkstraat, Marcellus Emantsstraat,
W. van Harenstraat en Zwavertsweg
(diverse huisnummers), gevelonderhoud woningen (12-05-2021)
• Berfloweg 156, plaatsen overkapping
(10-05-2021)
• Buizerdhof 1, plaatsen schutting/
overkapping (10-05-2021)
• C.T. Storkstraat 8, wijzigen bijgebouw
en vervangen erfafscheiding
(10-05-2021)
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• Dorastraat 34, verplaatsen uitweg
(12-05-2021)
• Jean Louis Pisuissestraat 10,
veranderen/vergroten woonhuis
(10-05-2021)
• Namenstraat 14, hebben uitweg
(07-05-2021)
• Nieuwstraat 59, vervangen reclame
(11-05-2021)
• Reviusstraat 53, plaatsen dakkapel
(07-05-2021)
• Rougoorweg nabij 31 (zuidzijde
contractorpark), kappen 61 populieren,
1 eik en 1 linde (12-05-2021)
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.

Besluiten lozen buiten
inrichtingen
Maatwerkvoorschriften
lozing op riool

Het college van B en W heeft besloten
onder voorwaarden toe te staan dat:
• verontreinigd grondwater wordt
geloosd op de gemeentelijke riolering
aan de Oude Hengelosedijk, vanwege
het uitvoeren van een bodemsanering

• niet-verontreinigd grondwater wordt
geloosd op de gemeentelijke riolering
aan de Strumphlerstraat, vanwege
het plaatsen van een kelder, locatie
Strumphlerstraat 17
Inzien en bezwaar
U kunt de besluiten en de bijbehorende
stukken van 19 mei tot en met 29 juni
2021 op afspraak inzien bij de afdeling
Ruimte en Bouwen. Bent u belanghebbende, dan kunt u tot en met deze datum een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het college van B en W. Hebt u bovendien
een spoedeisend belang, dan kunt u
schriftelijk een verzoek om een voorlopige
voorziening (bijv. schorsing) doen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Overijssel. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

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.

Ontwerpbesluit hogere
geluidgrenswaarden

Het college van B en W is van plan om
hogere geluidgrenswaarden van 57 tot
62 dB (Lden) vast te stellen voor de
maximaal toelaatbare geluidbelasting
veroorzaakt door het wegverkeer op de
gevels van nieuw te bouwen woningen
op het nu nog braakliggende terrein aan
de westkant van de:
• Marskant
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat
de geluidbelasting van deze woningen
hoger uitvalt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het is
redelijkerwijs niet mogelijk voldoende

geluidwerende maatregelen te treffen
om alsnog aan deze waarden te voldoen.
Het ontwerpbesluit houdt verband
met het ontwerp bestemmingsplan
Marskant. U vindt die bekendmaking op
de vorige pagina onder Bestemmingsplannen.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerpbesluit en de
bijbehorende stukken van 19 mei en
met 29 juni 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 meer informatie of
het mondeling indienen van zienswijzen
kunt u contact opnemen met Herman
Aalderink.

Militaire oefening

Wegwijzer
Contactgegevens

Wet geluidhinder

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 maandag
24 mei gesloten.

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.

Van 25 tot en met 28 mei is er een militaire oefening in het gebied tussen
Arnhem, Apeldoorn, Rijssen, Hengelo en Groenlo. De militairen verplaatsen zich
te voet en met voertuigen. Ze voeren verkenningen uit en houden bij duisternis
verkeersknooppunten, overgangen en bruggen onder waarneming vanuit waarnemingsposten. Ze zijn bewapend maar er wordt geen (oefen)munitie gebruikt.

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.
• Strumphlerstraat, 31 mei
• Deldenerstraat (tussen Geerdinksweg
en rotonde Gezondheidspark/stad uit),
31 mei tot en met 4 juni, 09.00 tot
16.00 uur

• Stelplaats (t.h.v. nr.49A), tot en met
4 juni
• Berfloweg/Molenkampweg/
Langelermaatweg (deels, in fases), tot
en met 4 juni
• Beekstraat (deels), tot en met 23 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

