Praat mee over gevolgen
klimaatverandering

Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 1 juni 2021

Op dinsdag 22 juni gaan Hengelose
inwoners en de gemeente voor de
tweede keer in gesprek over de
gevolgen van het veranderende
klimaat. Tijdens de eerste Hengelose
Klimaatpraat op 11 mei lag de focus
voornamelijk op de gevolgen van klimaatverandering. Op 22 juni richten
we ons op het vinden van gezamenlijke oplossingen.

U kunt hierbij aanwezig zijn. Ook kunt u desgewenst inspreken over de
genoemde onderwerpen. Bent u van plan deze Politieke Markt bij te
wonen of wilt u inspreken, dan verzoeken wij u om zich hiervoor tijdig aan
te melden via e-mail raadsgriffie@hengelo.nl.
De gemeenteraad houdt op dinsdag 8 juni een digitale Politieke Markt. U
kunt de vergadering volgen via www.hengelo.nl of via www.youtube.com/
gemeentehengeloOV. Het programma:
19.30 - 21.00 uur Afvalbeleid
21.30 - 22.30 uur Actualisatie Woonvisie
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 op woensdag 9 juni vanaf 19.30 uur in de hal
van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
• Herinrichting Woolderesweg
• Concept jaarstukken Gemeenschappelijke regelingen 2021
• Kader voor Omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid
• Opleggen geheimhouding herontwikkeling Lange Wemen
• 1e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2021-2024
• 2e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2021-2024
• Kredietaanvraag F35 Slachthuisweg-Bankastraat
U kunt de raadsvergadering ook fysiek bijwonen. Wij verzoeken u om zich
hiervoor aan te melden via e-mail raadsgriffie@hengelo.nl.
De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.hengelo.nl/
bestuursagenda.

In groene banen

De Deldenerstraat tussen de Geerdinksweg en de rotonde Gezondheidspark gaat ‘van grijs naar groen’. Vorig jaar kwam initiatiefnemer Lucia
den Ouden met het idee ‘Groene Banen: voor een groene Deldenerstraat’.
Gisteren is de uitvoering gestart.
Wat we gaan doen? We verlengen de verkeersheuvel. Het asfalt wordt
weggezaagd, in het midden, tussen de doorgetrokken lijnen. Daar komt
een groene invulling met kruidenrijk gras voor terug. Op die manier
ontstaat er ook vanuit Delden een mooie groene entree naar de stad.
Het verkeer gaat hier wat van merken. Tot en met vrijdag 4 juni sluiten we
dit deel van de Deldenerstraat af tussen grofweg 09.00 en 16.00 uur.
Gemotoriseerd verkeer kan deze week overdag niet richting A35 en
Delden rijden, dus niet de stad uit. Vanaf de A35 en Delden de stad in, kan
wel. Omleidingen staan aangegeven.

Collectes

Van 7 tot en met 12 juni collecteert het Epilepsiefonds.

De informatie die wordt opgehaald tijdens
de Hengelose Klimaatpraat wordt gebruikt
voor het uitvoeringsprogramma. In dit
uitvoeringsprogramma staat beschreven

te ontvangen? Op maandag 7 juni rond
12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert
testbericht uit. Aan de hand van het
testbericht ervaart u hoe een NL-Alert
klinkt en eruit ziet. Zorg er dus voor dat
uw mobiel aanstaat, zodat u het NL-Alert
testbericht op maandag 7 juni kunt
ontvangen.

Laad ’m op en laat ’m aan

NL-Alert klinkt anders dan een sms of
WhatsApp-bericht. Voor het ontvangen
van NL-Alert hoeft u verder niets in te
stellen op uw mobiele telefoon, het werkt
automatisch. Het is gratis en anoniem,
uw telefoonnummer blijft onbekend.

Wilt u weten hoe het is om een NL-Alert

De gemeenteraad houdt op dinsdag 8 juni vanaf 19.00 uur een Politieke
Markt in het stadhuis. Het programma:
19.00 - 20.00 uur Verordening maatschappelijke participatie 2021
20.30 - 22.30 uur Herontwikkeling Lange Wemen

Uitvoeringsprogramma

Hebt u een mobiele telefoon, bijvoorbeeld om contact met vrienden
en (klein)kinderen te onderhouden?
Zorg ervoor dat het apparaat aanstaat, zodat u NL-Alert kunt ontvangen. Want als uw mobiel uitstaat,
bestaat de kans dat u een NL-Alert
mist.

NL-Alert testbericht

Politieke Markten

Wilt u graag bijdragen aan het aanpakken
van de klimaateffecten? Geef u dan op
via www.hengelo.nl/klimaat en praat
mee! De sessie op dinsdag 22 juni vindt
online plaats, van 20.00 uur tot 21.30 uur.

wat de gemeente Hengelo de komende
jaren gaat doen om de klimaateffecten
aan te pakken. Het gaat hierbij om oplossingen voor wateroverlast, hitte(stress),
droogte en biodiversiteit.
De Hengelose Klimaatpraat is onderdeel
van de campagne GroenBlauw Hengelo.
Deze bestaat uit verschillende bijeenkomsten en initiatieven om wateroverlast,
droogte en hittestress aan te pakken én
biodiversiteit te stimuleren.

NL-Alert: laad uw mobiel op en laat ’m aan

Om NL-Alert te ontvangen, moet uw
mobiele telefoon opgeladen zijn én
aanstaan. NL-Alert wordt alleen tijdens
de noodsituatie verstuurd en komt niet
binnen als u uw mobiel op een later
moment weer aanzet. NL-Alert werkt
daardoor anders dan een sms-bericht of
voicemail. Staat uw mobiele telefoon uit,
dan mist u het NL-Alert. Om NL-Alert te
ontvangen, is het dus belangrijk dat uw
mobiel aanstaat.

De gemeenteraad vergadert

Aanmelden

vinden. Ontvangt u een NL-Alert op uw
mobiele telefoon? Dan weet u meteen
wat er bij u in de buurt aan de hand is
en wat u moet doen. Kijk voor meer
informatie op www.nl-alert.nl.
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Het belang van NL-Alert
NL-Alert is het alarmmiddel van de
overheid dat u waarschuwt en informeert
over noodsituaties. Denk aan een grote
brand, gifwolk of onverwacht noodweer.
In een NL-Alert staat uitgelegd wat er
aan de hand is, wat u moet doen en
waar u meer informatie en updates kunt

cultuurnota 2021-2024
Concept

Het college van B en W heeft op 30 april
2021 het concept van de aangepaste
Kunst- en cultuurnota 2021-2024 vastgesteld. Met deze nota wordt gesteld dat
kunst en cultuur de culturele identiteit
van Hengelo kan versterken en het
aantrekkelijk maakt om hier te wonen
en te verblijven. Het meerjarenbeleid
beoogt een divers, toekomstbestendig
en kwalitatief hoogstaand kunst- en cultuuraanbod te faciliteren, deelname aan
culturele activiteiten van de Hengeloërs
te stimuleren en culturele organisaties
van binnen en buiten de culturele sector
te laten samenwerken om het cultuurklimaat over de volle breedte te verbeteren.
Dit wordt gerealiseerd vanuit drie
programmalijnen met in totaal negen
speerpunten:
1. Versterken van de culturele infrastructuur
2.	Bevorderen van deelname aan kunst
en cultuur
3.	Ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling
Inzien en zienswijzen
U kunt de concept aangepaste Kunst- en
cultuurnota 2021-2024 van 2 juni tot en
met 13 juli 2021 inzien via www.hengelo.
nl/terinzage. Tijdens de inzagetermijn kunt
u schriftelijk zienswijzen indienen bij het
college van B en W o.v.v. zaaknummer
3232096. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Erik van de Peppel.

Anterieure overeenkomst
Het college van B en W maakt op
grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat zij op 30
april 2021 een anterieure overeenkomst
is aangegaan over de herziening van het
ter plaatse vigerende bestemmingsplan.
Deze overeenkomst heeft betrekking op
de percelen aan de Deldenerstraat, nabij
hoek Floresstraat, kadastraal bekend
gemeente Hengelo, sectie B, nummers
11224, 11251 en 11248. Door deze over-

eenkomst is het niet meer nodig om een
exploitatieplan vast te stellen en wordt
de economische uitvoerbaarheid van het
bestemmingsplan gewaarborgd.
Inzien
U kunt de zakelijke beschrijving van de
inhoud van deze overeenkomst van
2 juni tot en met 13 juli 2021 inzien via
www.hengelo.nl/terinzage. Tegen de
gesloten overeenkomst en de zakelijke
beschrijving kunt u geen zienswijze of
bezwaarschrift indienen.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Albert Verweijstraat 15, uitbouwen
dakkapel (17-05-2021)
• Dagpauwoog 15 hoek Koolwitje, plaatsen bijgebouw en hebben 2 uitwegen
(20-05-2021)
• Dr. Ariënsstraat 1 t/m 23 (oneven),
handelen met gevolgen voor beschermde monumenten (wijzigen verbouw
Ariënsschool) (21-05-2021)
• Henry Dunantstraat 45 en 47, hebben
2 uitwegen (20-05-2021)
• Marskant 10, handelen in strijd met
bestemmingsplan (oprichten appartement) (20-05-2021)
• Sloetsweg 23, intern veranderen
woonhuis (19-05-2021)
• Verlengde Polluxweg 6B, hebben
uitweg (24-05-2021)
• Westermaatsweg hoek Wifferinkweg,
plaatsen opslagunit (tijdelijk voor 5 jaar)
(20-05-2021)
• Zaagstraat 12 en 14, wijzigen gevels
(25-05-2021)
• Zirkoonstraat 3, milieuneutraal
veranderen bedrijf voor inzamelen en
transporteren afvalstoffen (21-05-2021)
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

• Oosterveldsingel 13A t/m 13N (aanvraag gepubliceerd als Oosterveld nabij
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15, kavel 7), oprichten 13 bedrijfsunits
en hebben 2 uitwegen. Verlengen
beslistermijn met maximaal 2 weken
in verband met bouwbesluit. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 12-06-2021.
• Seahorse-terrein (kavel 53), oprichten
woonhuis. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met
bouwbesluit. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 17-07-2021.

Verleend

• Bornsestraat 4 t/m 10 L, aanpassen
brandveiligheid (26-05-2021)
• Dasstraat 35, plaatsen overkapping en
schutting (26-05-2021)
• Enschedesestraat 176 B t/m CQ,
wijzigen situering bedrijfspanden fase
1, 2 en 3 (25-05-2021)
• Johan Buziaustraat 14, veranderen/
vergroten school (tijdelijk voor 15 jaar)
(25-05-2021)
• Steenzoutweg 28 (aanvraag gepubliceerd als Steenzoutweg nabij 20),
oprichten bedrijfspand (26-05-2021)
• Theodora Versteeghstraat 31, plaatsen
dakkapel (26-05-2021)
• Turbinestraat 101 t/m 109 (oneven)
(aanvraag gepubliceerd als Turbine	straat 91), oprichten 5 bedrijfsunits
(26-05-2021)
• Van Alphenstraat 17, plaatsen poort in
bestaand hekwerk (20-05-2021)
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.

Geweigerd

• David Ricardostraat 1, plaatsen
hekwerk (26-05-2021)
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
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bezwaarschrift indienen bij het college
van B en W. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Uitgebreide procedure
Ontvangen

• Breemarsweg 270, brandveilig gebruiken (BSO Esreinschool) (25-05-2021)
• Kerkstraat 116, brandveilig gebruiken
(BSO Esreinschool) (25-05-2021)

De ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
zienswijzen indienen tegen de ontwerpbesluiten die ter inzage worden gelegd.

Wegwerkzaamheden
In verband met weg- of andere werkzaamheden zijn de komende tijd 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 Geerdinksweg
en rotonde Gezondheidspark/stad uit),
tot en met 4 juni, 09.00 tot 16.00 uur

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.

• Stelplaats (t.h.v. nr.49A), tot en met
4 juni
• Berfloweg/Molenkampweg/Langelermaatweg (deels, in fases), tot en met
4 juni
• Haverweg (tussen Henry Dunantstraat
en Hennepstraat/éénrichtingsverkeer
opgeheven), tot en met 11 juni
• Henry Dunantstraat (tussen Haverweg
en nr. 25), tot en met 18 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
• Henry Dunantstraat (tussen nr. 25 en
nr. 9), 21 juni tot en met 23 juli
• Deldenerstraat (tussen Tuindorpstraat
en Langestraat)/Mitchamplein/
Marskant (tussen Deldenerstraat en
Brugstraat), tot en met 30 november

Adres gezocht

De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende personen:
Naam
Ciftci-Isikli, Y.
Hebriştean, S.D.
Iliyana, I.
Kiffen, J.
Malki, N.
Micik, S.
Mutlu, L.
Ordelmans, B.J.

Geboren
17-01-1980
22-04-1986
23-10-1984
29-09-1985
01-01-1984
14-10-1987
11-04-1980
06-11-2000

Naam
Ramy Mohamed Yassin
Mohamed Osman

Geboren
14-03-2000

Suarez Cabo, Y.
Szilágyi, A.
Tallous, H.
Vadaş, C.B.
Versteeg, J.B.
Wang, Z.

01-05-1976
16-05-1999
01-06-1998
10-09-1998
24-05-1988
30-08-2000

Deze personen zijn verhuisd zonder dit aan de gemeente door te geven. Als u
genoemd wordt in deze lijst, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken.
Tegelijk met deze publicatie verzendt de gemeente een brief naar uw laatst
bekende adres. Als de gemeente binnen vier weken geen nieuwe adresgegevens
ontvangt, wordt u uitgeschreven uit de basisregistratie personen (BRP). Ook
andere lezers die informatie hebben over het adres van de genoemde personen,
worden verzocht contact op te nemen met de afdeling Burgerzaken.

Kortdurend asfaltonderhoud
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 de week van 7 tot en met 11 juni vinden er kortdurende asfaltonderhoudswerkzaamheden plaats, ook ‘s avonds. Eerst sproeit men een dun laagje
bitumen op het asfalt. Als dat is opgedroogd, wordt er fijn split op gestrooid.
Niet lang daarna kan het verkeer weer gebruik maken van de weg. Verkeersregelaars begeleiden de werkzaamheden, volg hun aanwijzingen op.
Het gaat om de volgende straten: Enschedesestraat (deels), Egstraat,
Klaverstraat, P.C. Hooftlaan, Reviusstraat, Staringstraat, Oldenzaalsestraat
(kruisingen), Josef Haydnlaan, Geerdinksweg, Weideweg, Westelijke Esweg,
Haaksbergerstraat (deels), Onyxstraat, Boortorenweg, Oelerweg, Twekkelerweg, Deldenerdijk.
NB: Door onverwachte (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden
worden uitgesteld.

Werkzaamheden A1 Azelo - Rijssen

Rijkswaterstaat verbreedt de A1 tussen knooppunt Azelo en Apeldoorn. Het
gedeelte tussen knooppunt Azelo en Rijssen (afrit 28) wordt geasfalteerd. De
A1 wordt in één richting afgesloten, van vrijdag 4 juni 21.00 uur tot maandag
7 juni 05.00 uur, in de richting Deventer/Arnhem/Amsterdam.
Houd rekening met een extra reistijd van 40 minuten, en extra drukte op de
omleidingsroutes. Volg de aanwijzingen en omleidingsroutes op de borden.
Kijk voor meer informatie op www.A1oost.nl.

