Waar gaat Hengelo duurzame
energie opwekken?
Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 23 maart 2021

De afgelopen maanden hebben inwoners en ondernemers uit Hengelo,
maar ook uit de buurgemeenten, hun
mening gegeven over de Hengelose
zoekgebieden om duurzame energie
op te wekken. Onderzoeksbureau
Bosch & van Rijn gaat nu aan de slag
om de verschillende zoekgebieden te
vergelijken. Het bureau start met een
analyse van de zoekgebieden.
Wethouder Claudio Bruggink van
Duurzaamheid wil de vaart erin houden:
‘Klimaatverandering tegengaan is
misschien wel de grootste opgave van
deze eeuw. Daarom willen we ervoor
zorgen dat we in 2050 geen fossiele
brandstoffen meer gebruiken, zoals
aardgas en aardolie. Duurzame energie
opwekken is het antwoord. En daar gaan
we de komende jaren in Hengelo samen
met onze inwoners en andere belanghebbenden vol voor.’

Hengeloos Buiten

Afgelopen herfst heeft de gemeenteraad
de Omgevingsvisie Hengeloos Buiten
vastgesteld. Daarin zijn de zoekgebieden
aangewezen waar duurzame energie
opgewekt kan worden. In november en
december zijn de inwoners van Hengelo,
maar ook van de buurgemeenten,
daarover geïnformeerd. In december
en januari hebben inwoners en ondernemers mee kunnen praten over de
zoekgebieden via digitale energiemarkten, spreekuren in het stadhuis en online
vervolggesprekken. Ook is een enquête

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 30 maart een digitale Politieke
Markt. Het programma is als volgt:
A
19.30 - 21.00 uur	Raadsbrief financiële weerbaarheid en algemene
reserve
21.20 - 22.15 uur Stand van zaken wederopbloei
B
19.15 - 20.45 uur Voorlopig ontwerp RES Twente
21.10 - 22.30 uur Retailanalyse
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 31 maart vanaf
19.30 uur. Op de agenda staan onder meer:
•	Benoeming fractievertegenwoordiger D66
•	Bezwaren tegen de wijziging van de havengeldverordening
•	Woonagenda 2021-2030
•	Conceptontwerp Marktplein
•	Beleidsprogramma sociaal 2021-2025
•	Verordening op het financiële beleid en beheer
De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.hengelo.nl/
bestuursagenda.

Oproep aanbesteding Gemeentenieuws

De gemeente Hengelo gaat de plaatsing van het Gemeentenieuws in
een lokaal weekblad aanbesteden. Geschikte partijen worden hierbij
opgeroepen zich te melden. Zij kunnen tot en met dinsdag 30 maart 2021
aangeven de offerte-aanvraag te willen ontvangen. Dit kan via e-mail
k.bosman@hengelo.nl.

Inzameling textiel

Tussen 1 en 16 april zamelt de Vereniging Paardrijden Gehandicapten
Ondersteuning oud textiel in. Tussen 29 maart en 6 april ontvangt u een
inzamelzak aan huis. Daarop staat vermeld op welke dag men de zak
weer komt ophalen. In de zak mag bijvoorbeeld kleding, huishoudelijk
textiel, dekbedden, gordijnen, zachte knuffels en schoenen. Textiel graag
schoon inleveren en schoenen per paar gebonden.

Het doel van dit jaarlijkse evenement is
om mensen bewust te maken van hun
energieverbruik en daardoor de uitstoot
van het broeikasgas CO2 te verminderen.
Het Wereld Natuur Fonds roept inwoners

over dit onderwerp gehouden onder de
deelnemers van het Hengelo Panel.

Locaties om zonne- en
windenergie op te wekken

Nu is onderzoeksbureau Bosch & van Rijn
aan zet om de zoekgebieden te onderzoeken op geschiktheid; welk gebied is meer
geschikt dan het andere? Het bureau
vergelijkt de verschillende gebieden en
kijkt naar het effect van zonnevelden
en windturbines op het landschap en
de lokale natuur en hoeveel een gebied
‘aan kan’. Maar Bosch & van Rijn kijkt
bijvoorbeeld ook of er wel genoeg ruimte
is op het elektriciteitsnet.
Het onderzoeksrapport en de opmerkingen
van inwoners en ondernemers van
afgelopen maanden vormen de input voor
een zogenoemd ontwerp omgevingsprogramma dat na het onderzoek gemaakt
wordt. In dit omgevingsprogramma komt
te staan hoe Hengelo duurzame energie
gaat opwekken in de zoekgebieden en op
welke wijze dat gebeurt en met wie.

maar ook het bedrijfsleven op om mee
te doen door verlichting en andere
elektrische apparatuur uit te zetten.
En natuurlijk gebeurt dat niet alleen in
Hengelo; miljoenen mensen in meer dan
180 landen doen mee en doen tijdens
Earth Hour het licht uit om aandacht te
vragen voor de planeet.

Zwart

In Hengelo wordt zaterdag 27 maart om
20.30 uur een flink deel van de straat-

Officiële bekendmakingen
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 4 maart
2021 een anterieure overeenkomst is
aangegaan over de herziening van het ter
plaatse vigerende bestemmingsplan.
Deze overeenkomst heeft betrekking op
het perceel aan de Eetgerinksweg (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente
Hengelo, sectie G, nummer 1492. 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
24 maart tot en met 4 mei 2021 inzien
via www.hengelo.nl/terinzage. Tegen de
gesloten overeenkomst en de zakelijke
beschrijving kunt u geen zienswijze of
bezwaarschrift indienen.

Mandatering bevoegdheid
bevelen kinderopvang
Vastgesteld

De burgemeester heeft op 2 februari
2021 de mandatering van de bevoegdheid voor het opleggen van een bevel
t.b.v. kinderopvang vastgesteld. Hiermee
is de directeur publieke gezondheid
Regio Twente bevoegd om bevelen te
geven die nodig zijn voor de beëindiging
van gedragingen of activiteiten in of
vanuit een kinderopvangcentrum waarbij
er ernstige vrees is voor de onmiddellijke
verspreiding van het Covid-19 virus.
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Earth Hour: Hengelo op zwart
Op zaterdagavond 27 maart om
20.30 uur dooft Hengelo de lichten
in de stad tijdens het wereldwijde
Earth Hour. Dit jaar worden ongeveer
4.000 lichtpunten in Hengelo en
Beckum een uur uitgezet.
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Aanwijzingsbesluit toezicht
kinderopvang
Vastgesteld

Het college van B en W heeft op 16 februari 2021 het vernieuwde Aanwijzingsbesluit toezicht kinderopvang vastgesteld.
Hiermee is de directeur publieke gezondheid Regio Twente aangewezen als toezichthouder kinderopvang. De directeur
publieke gezondheid is gemachtigd om
toezichthouders kinderopvang, in dienst
van de Regio Twente, aan te wijzen en op
te treden.
Meer informatie
Voor meer informatie over de mandatering
bevoegdheid en het aanwijzingsbesluit
kinderopvang kunt u contact opnemen
met het Meldpunt Kinderopvang.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen
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(achterzijde woning) (06-03-2021)
•	Castorweg 195, hebben uitweg
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•	Cornelis Dopperstraat 162, plaatsen
carport (07-03-2021)

e

•	Uitslagsweg 26A, handelen in strijd
met bestemmingsplan (restaureren
motoren) (09-03-2021)
•	Vijverlaan 19, wijzigen kozijnen
(09-03-2021)
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.
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Uitgebreide procedure
Ontwerpbesluit

•	Zwavertsweg 226A, brandveilig
gebruiken kinderopvang (12-03-2021)
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van
24 maart tot en met 4 mei 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.

Verkoeling door de Elsbeek

Achter de woningen aan de Reigerweg, Koekoekweg en
Elsbeekweg stroomt de Elsbeek. Bij hevige regenbuien kan
de beek niet alle water afvoeren. Daarom gaan we dit jaar
samen met waterschap Vechtstromen aan de slag met het
opknappen van de Elsbeek. De groene inrichting zorgt bij
hitte voor schaduw en verkoeling in de stad. En diezelfde
groene inrichting is weer goed voor de biodiversiteit!

Wilt u gebruikmaken van de Regiotaxi Twente? Omdat
het corona-virus nog steeds heerst, kunnen er alleen
noodzakelijke reizen worden gedaan. Ook mogen er minder
reizigers in een voertuig. Voor de paasdagen gelden verder
de volgende wijzigingen.

Instemming bodemsanering

Inzien en bezwaar
U kunt het besluit van 24 maart tot en
met 4 mei 2021 op afspraak inzien. Voor
inzien en meer informatie kunt u contact
opnemen met Frank Rus. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn bezwaar
maken bij het college van B en W. Kijk
voor meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Besluiten lozen buiten
inrichtingenwerk
Maatwerkvoorschriften lozing
op riool

Het college van B en W heeft besloten
onder voorwaarden toe te staan dat
niet-verontreinigd grondwater wordt
geloosd op de gemeentelijke riolering
aan de:
•	Bataafse Kamp, vanwege de reparatie
van het riool, locatie Bataafse Kamp 6
•	Esrein, vanwege werkzaamheden voor
het warmtenet, locatie Esrein 19

Inzien en bezwaar
U kunt de besluiten en de bijbehorende
stukken van 24 maart 2021 tot en met
4 mei 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.

Activiteitenbesluit
milieubeheer
Ingekomen meldingen

Het college van B en W heeft meldingen
ontvangen voor:
•	Hassinkweg 8a, NPL Machinefabriek,
veranderen machinefabriek
•	Biesbosch 10, B. Snijders, plaatsen
ondergrondse propaantank
Inzien
U kunt de desbetreffende stukken op
afspraak inzien. Hiervoor kunt u contact
opnemen met de Omgevingsdienst
Twente, telefoon 0546 - 749 500. U kunt
tegen de meldingen geen bezwaar- of
beroepschrift indienen.

Wet kinderopvang
Inschrijvingen

In het Landelijk Register Kinderopvang is
ingeschreven:
•	Stichting Spring! Peuterspeelscholen
Peuterspeelschool St. Jan, Oude
Postweg 55 (registratienummer LRK:
195298482) per 23 november 2020

Uitschrijvingen

In het Landelijk Register Kinderopvang is
uitgeschreven:
•	Stichting Spring! Peuterspeelscholen
Peuterspeelschool ’t Vogelkwartier,
Leeuwerikstraat 36 (registratienummer
LRK: 284953386), per 1 december
2020
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Meldpunt Kinderopvang.

Kijk voor meer informatie of om u aan te melden op nldoet.nl.
Met vragen kunt u ook terecht bij het Servicepunt
Vrijwilligerswerk Hengelo.

Regiotaxi Twente tijdens Pasen

Wet bodembescherming
Het college van B en W heeft ingestemd
met een wijziging op een deelsaneringsplan voor de uitvoering van de bodemsanering aan de:
•	Industriestraat 19, kadastrale sectie D
nr. 15317 (artikel 39 Wbb)

Meedoen als vrijwilliger?
Wilt u een dagje de handen uit de mouwen steken voor
een vereniging, stichting of een zorginstelling? Meedoen
is waardevol en vooral leuk. Er komen dagelijks nieuwe
klussen binnen! Zoek een leuke klus en meld u alvast aan.

In uw eigen tuin de biodiversiteit vergroten? Of iets doen
tegen wateroverlast of hitte? Ga naar www.groenblauwtwente.nl en kijk wat u in uw eigen tuin kunt doen.

NLdoet

Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 28 mei en zaterdag 29 mei weer NLdoet: de grootste vrijwilligersactie
van Nederland. Kunt u als vereniging, zorginstelling of
organisatie wel wat hulp gebruiken? Meld dan uw klus aan
op www.nldoet.nl.
Bijdrage voor organisaties
Als organisator kunt u tot 23 april een financiële bijdrage
voor de klus aanvragen bij het Oranje Fonds. Het bedrag is
maximaal € 350. Let wel: op = op. Meer informatie zoals de
voorwaarden vindt u op www.nldoet.nl.
Op dezelfde website vindt u onder het kopje ‘Meer doen’
ook allerlei tips voor uw actie.

Rit reserveren of wijzigen
•	Op 1e en 2e Paasdag geldt een maximum aantal reizigers
per uur.
•	U kunt uw ritten voor 1e en 2e Paasdag uiterlijk woensdag
31 maart reserveren.
•	Als bij uw reservering blijkt dat het maximum aantal
reizigers is bereikt, kunt u op een ander tijdstip reizen dan
u had gewild, of kunt u niet meer met de Regiotaxi reizen.
We hopen op uw begrip hiervoor.
•	U kunt uw gereserveerde ritten voor de paasdagen
wijzigen tot woensdag 31 maart. Een rit afmelden kan
wel tot uiterlijk één uur voor de afgesproken ophaaltijd.
Geen vaste wekelijkse ritten
Op 1e Paasdag vervallen alle vaste wekelijkse ritten. Wilt
u uw vaste rit op 2e Paasdag wél door laten gaan? Geef
dit dan uiterlijk woensdag 31 maart door aan de Regiotaxi
Twente via telefoon 0900 - 1814.
U kunt een rit boeken via telefoon 0900 - 1814 of www.
regiotaxitwente.nl. Op deze website vindt u ook meer
informatie en welke richtlijnen er gelden tijdens het reizen.

Ondersteuning bij woonkosten
Veel mensen hebben het op dit
moment financieel moeilijk. Door
de coronamaatregelen zijn er banen
verdwenen en veel ondernemers
kunnen hun werk niet of maar deels
uitvoeren. Hierdoor hebben mensen
minder inkomen dan vroeger en moeite om hun woonkosten te betalen.
Eerdere steunmaatregelen lossen dit
probleem niet op. De regeling TONK
kan tijdelijk helpen.
TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning
van Noodzakelijke Kosten en biedt
ondersteuning voor noodzakelijke kosten.
Het gaat hierbij om kosten van een huurwoning hoger dan € 752,- (vrije sector)
of hypotheekkosten van een eigen huis.
TONK is bedoeld voor huishoudens die
als gevolg van de coronamaatregelen

te maken hebben met een onvoorziene
inkomensterugval, en daardoor de
woonkosten niet meer kunnen betalen.
Het is een vergoeding voor kosten, geen
inkomensondersteunende regeling.
Voor wie?
Hebt u misschien recht op een andere
financiële regeling of uitkering, zoals een
toeslag van UWV op uw WW-uitkering?
Dan moet u die eerst aanvragen.
Komt u niet in aanmerking voor een
andere regeling? Of hebt u dan nog te
weinig inkomen om uw woonkosten te
betalen? Dan kunt u recht hebben op de
TONK-uitkering.
Bent u ondernemer en hebt u een
Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop
een aanvulling zijn.

Bedrag
Het gaat vooralsnog om een bedrag van
minimaal € 250 per maand.
Aanvragen
TONK is een tijdelijke maatregel en geldt
voor de periode van 1 januari 2021 tot en
met 30 juni 2021. U kunt de TONK over
de genoemde periode aanvragen tot
1 augustus 2021. U vindt het aanvraagformulier op www.hengelo.nl/tonk. Daar
vindt u ook de voorwaarden.

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.

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.

•C
 uriestraat (deels) tot en met 26 maart
17.30 uur
• 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

Balies Burgerzaken en
Gemeentebelastingen open

Afspraak op stadhuis?

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

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.

