Bestrijding rups begonnen
Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws

De eerste eikenprocessierupsen
kwamen op 1 april uit het ei. Daarna
volgden enkele koude nachten. Té
koud voor de rest van de rupsen om
uit te komen én om de preventieve behandeling van de eikenprocessierups
op te starten. De voorspellingen werden vorige week gunstiger. Daarom
is Gildebor op zondagavond 18 april
gestart met het preventief behandelen van gemeentelijke zomereiken
met aaltjes.
Gildebor komt daarvoor de komende
weken tussen 20.00 en 02.30 uur in heel
Hengelo twee keer langs. Bij de behandeling worden er ‘s nachts aaltjes (hele
kleine wormpjes) in de eiken gespoten.
Waarom ’s nachts? Aaltjes leven normaal
onder de grond en kunnen niet tegen
UV-licht, ze doen hun werk dus het beste
in het donker.
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Hoort u de komende weken tussen
20.00 en 02.30 uur veel lawaai? Dat zijn
de medewerkers van Gildebor die alle
Hengelose zomereiken behandelen met
aaltjes.

Dinsdag 20 april 2021

Officiële bekendmakingen
Anterieure overeenkomst

Afvalinzameling Koningsdag

Op dinsdag 27 april (Koningsdag) haalt Twente Milieu geen afval op. In
plaats daarvan komt Twente Milieu op zaterdag 24 april 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 24 april 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 dinsdag 27 april gesloten.

Gemeente gesloten

De gemeente is op dinsdag 27 april (Koningsdag) gesloten.

Veiligheidstips voor senioren

Er zijn verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig het
slachtoffer van worden. Denk bijvoorbeeld aan het meekijken bij pinnen,
babbeltrucs (telefonisch of aan de deur), hulpvraagfraude (bijvoorbeeld
via Whatsapp), phishing en spoofing. Door alert te zijn in uw (digitale)
omgeving kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt van deze vorm van
criminaliteit.

Op de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl > Senioren en Veiligheid
vindt u veel informatie en tips wat u zelf kunt doen om dit te voorkomen
en waar u op kunt letten.
Op dezelfde website vindt u ook filmpjes met acteur Kees Hulst, en een
handige brochure.

Collectes

Tot en met 24 april collecteert het Nationaal Fonds Kinderhulp.

Het college van B en W maakt op grond
van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 16 maart
2021 een anterieure overeenkomst is
aangegaan over de herziening van het
ter plaatse vigerende bestemmingsplan.
Deze overeenkomst heeft betrekking op
de percelen aan de Bruninksweg, Twekkelerweg en Grote Veldweg, kadastraal
bekend gemeente Hengelo, sectie K,
nummers 3162, 3814, 3813, 3209, 3201,
3206, 3161, 3138, 3130, 3761 en 3815.
Door deze overeenkomst 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
21 april tot en met 1 juni 2021 inzien via
www.hengelo.nl/terinzage. Tegen de
gesloten overeenkomst en de zakelijke
beschrijving kunt u geen zienswijze of
bezwaarschrift indienen.

Bestemmingsplannen
Ontwerp

• Vooroorlogse wijken, omgeving
Heemafterrein-Bornsestraat
Het plangebied betreft een groot deel van
het voormalige Heemafterrein aan de
Bornsestraat. Voor het plangebied is
in april 2020 een voorbereidingsbesluit
genomen om ongewenste ontwikkelingen
te voorkomen. In overleg met de eigenaar
is nu tot een invulling van het gebied gekomen die passend wordt geacht binnen
de ruimtelijke kaders. In het geldende
bestemmingsplan waren geen woningaantallen opgenomen. In het voorliggende plan
is het aantal woningen gemaximaliseerd.
Het voorliggende plan staat alleen wonen
toe. De in het geldende plan opgenomen
mogelijkheden voor onder meer horeca,
dienstverlening, kantoren en bedrijvigheid
zijn vervallen. Het plan biedt de mogelijkheid een appartementengebouw met
maximaal 72 appartementen en
22 grondgebonden woningen te realiseren.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en
de bijbehorende stukken van 21 april tot
en met 1 juni 2021 inzien en op https://
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0164.BP0147-0201. Tijdens de
inzagetermijn kan eenieder schriftelijk,
mondeling of digitaal zienswijzen
indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 3220419. Voor het mondeling
indienen van zienswijzen kunt u contact
opnemen met André Otten. Een digitale
zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar
maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.
U vindt de bekendmaking van het ontwerpbesluit hogere geluidgrenswaarden
onder Wet geluidhinder.
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Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Ainsworthstraat 15, plaatsen zonnepanelen op schuur (11-04-2021)
• Anninksweg 109, plaatsen overkapping
parkeerplaats (06-04-2021)
• Bornsestraat 4 t/m 10 L, aanpassen
brandveiligheid (12-04-2021)
• David Ricardostraat 1, plaatsen
hekwerk (08-04-2021)
• Dr. Schaepmanstraat 30, verplaatsen
uitweg (09-04-2021)
• Glasgowstraat 33, plaatsen dakkapel
(09-04-2021)
• Haaksbergerstraat 67, veranderen
kantoorpand (interne brandveiligheid)
(09-04-2021)
• Hollands Diep nabij 24 (kavel 59),
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(09-04-2021)
• Koekoekweg 67, plaatsen hekwerk op
dakterras (12-04-2021)
• Markt 100, veranderen gevel en
aanbrengen belettering (08-04-2021)
• Marterstraat 48, veranderen/vergroten
woonhuis (11-04-2021)
• Nieuwstraat 59, vervangen reclame
(09-04-2021)
• Robijnstraat 16, oprichten kantoor
(07-04-2021)
• Vöckersweg nabij 5 (kanaalzijde),
kappen 1 eik (09-04-2021)
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

• Oosterveldsingel nabij 7 (kavel 8),
oprichten bedrijfspand. Verlengen
beslistermijn met maximaal 6 weken
in verband met bouwbesluit. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 28-05-2021.

Verleend

• Athenestraat 12, plaatsen dakkapel
(12-04-2021)
• Belfeld 6 (aanvraag gepubliceerd als
Belfeld nabij 7, kavel 64), oprichten
woonhuis (09-04-2021)
• Eduard Verkadestraat 69, veranderen/
vergroten woonhuis (13-04-2021)
• Grave 4 (aanvraag gepubliceerd als
Grave nabij 12, kavel 75), oprichten
woonhuis en hebben uitweg
(13-04-2021)
• Meester Molendijkweg 4, kappen 1 eik
(13-04-2021)
• Meijlingplein 2 t/m 20, Twekkelerweg
21 t/m 33, Mouterij 2 t/m 34 (aanvraag gepubliceerd als Meijlingplein
tegenover 13), oprichten 34 woningen,
plaatsen erf- of perceelafscheidingen,
kappen 1 beuk en hebben uitwegen
(13-04-2021)
• Molenstraat 13, bekleden kolommen
en luifels gevel (13-04-2021)
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.

Uitgebreide procedure
Ontwerpbesluit

• Morshoekweg nabij 19, herbouwen
schuur tot woning en hiervoor handelen in strijd met bestemmingsplan
(15-04-2021)
De gemeenteraad heeft hiervoor op
14 april 2021 een ontwerp-verklaring van
geen bedenkingen afgegeven.
Inzien en zienswijzen
U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning
en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen met de bijbehorende stukken
van 21 april tot en met 1 juni 2021 op
afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en
Bouwen. Tijdens de inzagetermijn kunt u
schriftelijk een zienswijze indienen bij het
college van B en W. Desgewenst kunt u
mondeling uw zienswijze kenbaar maken.

Verleend

• Zirkoonstraat 8, oprichten bedrijf voor
op- en overslag van afvalstoffen en
bouwmaterialen
Inzien en beroep
U kunt de desbetreffende stukken
gedurende zes weken op afspraak inzien
bij de afdeling Ruimte en Bouwen. Het
besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd. Tegen dit besluit
kunt u desgewenst, gedurende zes weken na de datum van verzending van dit
besluit, een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de afdeling Bestuursrecht
van de rechtbank Overijssel. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Wet geluidhinder
Ontwerpbesluit hogere
geluidgrenswaarden

Het college van B en W is van plan
hogere geluidgrenswaarden van 60 dB
(Lden) tot en met 61 dB (Lden) vast te
stellen voor de maximaal toelaatbare
geluidbelasting door het wegverkeer
op de gevel van de nieuw te bouwen
woningen aan de:
• Bornsestraat (Heemafterrein)
Uit akoestisch onderzoek is gebleken
dat de geluidbelasting op deze woningen hoger uitvalt dan de wettelijke
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het
is redelijkerwijs niet mogelijk voldoende
geluidmaatregelen te treffen om
alsnog aan deze waarde te voldoen. Het
ontwerpbesluit is nodig voor het ontwerp
bestemmingsplan Vooroorlogse wijken,
omgeving Heemafterrein-Bornsestraat.
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U vindt de bekendmaking van het
ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse
wijken, omgeving Heemafterrein-Bornsestraat op de vorige pagina onder Bestemmingsplannen.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerpbesluit en de
bijbehorende stukken van 21 april tot en
met 1 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 het mondeling indienen
van zienswijzen kunt u contact opnemen
met afdeling Ruimte en Bouwen.

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
 avenstraat (deels), tot en met 30 april
• Beekstraat (deels), tot en met 17 mei
• Berfloweg/Molenkampweg/Langelermaatweg (deels, in fases), 28 april tot
en met 4 juni
• Deurningerstraat (tussen rotonde en
M.A. de Ruyterstraat), tot en met 30 juni

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
Veel zaken kunt u zelf online regelen via
www.hengelo.nl.
Let op! De balies zijn op
dinsdag 27 april gesloten.

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.

Hengelo zonder afval
Wat mag er bij verpakkingen?
Plastic verpakkingsmateriaal, blik

Blik

en drankenkartons mogen samen in

D
D
D
D
D
D

de verpakkingencontainer.

Drankenkartons

Plastic verpakkingsmateriaal
D Plastic tassen
D Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-,
paté- of koffiemelkkuipjes
D Knijpflessen van sauzen, zoals ketchup
en mayonaise
D Flacons van was- en schoonmaakmiddelen
D Tubes van verzorgingsproducten
D Flesjes van braadolie, keukenazijn,
frisdrank, water en zuivel
D Chipsverpakkingen
D Doordrukstrips (van pillen of kauwgom)

Conservenblikken
Honden- en kattenvoerblikjes
Blikjes van frisdranken en bier
Soep-, vlees- en groenteblikken
Limonadesiroopblikken en -flessen
Waxinelichtcupjes

D Frisdrankpakken
D Wijnpakken
D Zuivelverpakkingen, zoals pakken voor melk, yoghurt en vla

En dit hoort niet bij verpakkingen:

Twijfelt u wel eens of iets bij de verpakkingen mag?

´ Verpakkingen met inhoud
´ Verpakkingen van chemisch afval - bijvoorbeeld make-upverpakkingen,
terpentineflessen, kitkokers en gevulde verfblikken
´ Piepschuim (bijvoorbeeld fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes en
verpakkingsvulmateriaal), touw, grote stukken folie (bijvoorbeeld
afdekmaterialen en landbouwplastic)
´ Resten papier en karton
´ Andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen - bijvoorbeeld
tuinstoelen, videobanden, tandenborstels en speelgoed
´ Restafval
´ Gft-afval

Volg dan het stappenplan:

Is de vepakking
leeg? Helemaal
schoon hoeft niet.

Is de verpakking
van plastic, blik
of een
drankenkarton
en is het bedoeld
om maar 1x te
gebruiken?

Is het géén
uitzondering?
Uitzonderingen
zijn:
Piepschuim,
hard kunststof,
spuitbussen, kitkokers
en verfblikken

3x ja? Dan mag het in de verpakkingencontainer, bedankt!

Wat wordt er van verpakkingen gemaakt?

Wist u dat...

Nadat uw verpakkingen zijn ingezameld door Twente Milieu gaan ze naar de verwerker.

•

Verpakkingen niet uitgespoeld hoeven te zijn? Maar wel zo
leeg en plat mogelijk.

•

Doppen op de lege verpakkingen mogen blijven zitten?

•

Alleen eenmalige verpakkingen van plastic, drankenkartons en
blik bij verpakkingen horen? Gebruikt u het vaker dan één
keer? Dan hoort het er niet bij.

Uiteindelijk worden er van uw verpakkingen weer nieuwe producten gemaakt, bijvoorbeeld:

Emmer

Toiletpapier

Sportkleding

Waar laat ik mijn verpakkingen (plastic, blik en drankenkartons)?
Huis-aan-huis
Verpakkingen worden vierwekelijks huis-aan-huis opgehaald bij laagbouwwoningen met een verpakkingencontainer.
Kijk in de gratis app van Twente Milieu of op www.twentemilieu.nl/hengelo/afvalkalender wanneer bij u de
verpakkingen worden opgehaald.

LET OP:
Wilt u verpakkingen weggooien
in uw verpakkingencontainer of
een verzamelcontainer? Gooi de
verpakkingen los weg. Wilt u
toch een zak gebruiken, dan
alleen een doorzichtige zak. Die
zijn in de meeste supermarkten
te verkrijgen.

Milieuplein
Verpakkingen kunt u ook kwijt bij een milieuplein. Een milieuplein is een
groep (ondergrondse) containers bij elkaar waar u verschillende gratis
afvalstromen naartoe kunt brengen. Zorg ervoor dat uw afval
gemakkelijk in de container past. Zo voorkomt u dat de container klemt
en kunnen mensen na u ook hun afval kwijt. Kijk voor de dichtstbijzijnde
verpakkingencontainer in de gratis app van Twente Milieu of op
www.twentemilieu.nl/hengelo/containerlocaties.
Milieupark
Verpakkingen kunt u ook kwijt op het Milieupark aan de Wegtersweg 9.

Controle van
verpakkingencontainers
Uw verpakkingencontainer kan gecontroleerd
worden op afval dat er niet in hoort, zoals
restafval of etensresten. Twente Milieu en de
gemeente controleren in elk geval dit jaar de
verpakkingencontainers in Hengelo. Dat komt
omdat vervuild plastic wordt afgekeurd bij de
verwerker. Dat kost de gemeente veel geld. Zit
er afval in de container dat er niet hoort? Dan
kan het zijn dat uw container niet is geleegd.
Dat kunt u zien aan een oranje container
hanger. Heeft u een groene hanger? Dan heeft
u uw verpakkingen goed gescheiden.

Meer informatie over afval scheiden?
Kijk op www.twentemilieu.nl of schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief op www.twentemilieu.nl/nieuwsbrief

