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Denk mee over zonne-energie
langs de A35

Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 23 november 2021

Betrokken inwoners, ondernemers
en andere belanghebbenden kunnen
op dinsdag 30 november meepraten en reageren op het eerste
schetsontwerp voor het pilotproject
Duurzaamheidsroute A35.
Met dit pilotproject verkennen Rijkswaterstaat, de gemeenten Almelo,
Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo
en Wierden de mogelijkheden voor
duurzame zonne-energie opwek langs
de rijkswegen A35, N35 en de A1 bij
knooppunt Buren.
Online bijeenkomst over eerste
schetsontwerp
Tijdens de online bijeenkomst op
dinsdag 30 november (van 19.00 tot
21.00 uur) kunt u reageren op het eerste
schetsontwerp van de Duurzaamheidsroute A35, die op basis van ideeën en

wensen van omwonenden, weggebruikers en ondernemers is opgesteld.
De sessie start met een algemene
presentatie voor inwoners van de zes
gemeenten. Daarna wordt er per
gemeente in een deelsessie verder
gepraat over het schetsontwerp en wordt
besproken hoe de opwek van duurzame
zonne-energie mogelijk kan worden
ingepast. Er is voldoende tijd en ruimte
om uw mening te geven op de schetsen.
Aanmelden en meer informatie
Hebt u interesse, dan kunt u zich aanmelden via www.duurzaamheidsroutea35.nl.
Daar vindt u ook meer informatie en veel
gestelde vragen.

Lokale gesprekken als basis
Ongeveer 850 weggebruikers, grondbezitters en andere geïnteresseerden
hebben afgelopen september en oktober
meegepraat over de Duurzaamheidsroute A35. Hierbij is meegedacht over geschikte locaties, ontwerpen en randvoorwaarden voor de opwek van duurzame
zonne-energie langs de rijkswegen. Deze
informatie uit de omgeving is verwerkt
en vormt samen met bestaand beleid en
de geldende verkeersveiligheidseisen, de
basis voor het schetsontwerp.
Hoe verder?
De uitkomsten van 30 november worden
meegenomen in de verdere uitwerking
van het schetsontwerp. Daarna wordt
het op verschillende haalbaarheden
getoetst. Uiteindelijk nemen de bestuurders van de betrokken gemeenten een
gezamenlijk besluit over het wel of niet
door laten gaan van dit pilotproject.

Officiële bekendmakingen
Onherroepelijk

Het volgende bestemmingsplan is
op 17 november 2021 onherroepelijk
geworden.
• Marskant
Er is geen beroep ingesteld.

Hengelo kleurt oranje

Op donderdag 25 november is het de Internationale dag tegen geweld
tegen vrouwen. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen in haar leven
met fysiek of seksueel geweld te maken. In Nederland is dat helaas ook
een probleem. Met de internationale campagne ‘Orange the World’ wordt
aandacht gevraagd voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.
In Hengelo tonen we onze
solidariteit door de stadhuistoren
en de Lambertusbasiliek oranje te
verlichten. Dit gebeurt van 25 tot
en met 10 december. Ook wappert
de speciale vlag ‘Stop geweld
tegen vrouwen’ bij het stadhuis.

Expositie
Aan de ramen van het stadhuis (aan de kant van de Deldenerstraat) is
de poster-expositie ‘Wij doorbreken de cirkel van geweld’ te zien. Het zijn
portretten van mensen die met huiselijk geweld te maken hebben gehad.
Op elke poster staat een QR-code voor meer informatie. De expositie is te
zien van 25 november tot en met 10 december. Een informatiekrantje is
verkrijgbaar bij het stadhuis en bij de bibliotheek aan de Beursstraat.
Kijk voor meer informatie op www.orangetheworld.nl.

Collectes

Tot en met 27 november collecteert Kerk in Actie. Van 29 november tot en
met 4 december collecteert het Leger des Heils Fondsenwerving.

Inzien
U kunt het bestemmingsplan inzien op
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0132-0301.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

•	Bongertsweg 2, veranderen/vergroten
dak/woning (14-11-2021)
•	Bornsestraat 51, vervangen pannendak
en plaatsen zonnepanelen (15-11-2021)
•	Breemarsweg 405, plaatsen dakopbouw (15-11-2021)
• Deldenerstraat nabij 126, oprichten
dierenkliniek (15-11-2021)
•	Deurningerstraat 178, handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
(woning veranderen in kamerbewoning)
(09-11-2021)
•	Drienerstraat 59, plaatsen lichtreclame
aan voorgevel (12-11-2021)
•	Eemstraat 5, veranderen/vergroten
woonhuis (16-11-2021)
•	Elsschotplantsoen 20, plaatsen
dakkapel (15-11-2021)
•	Freudstraat 37, plaatsen tuinhuisje
(16-11-2021)
•	Ganzenbosdijk 10, veranderen/
vergroten varkensschuur (16-11-2021)
•	Geerdinksweg 141, verbouwen
polikliniek (15-11-2021)
•	Glasgowstraat 45, plaatsen dakkapel
(10-11-2021)
•	H. Hulshoff Polstraat nabij 9, oprichten
woonhuis (15-11-2021)
•	Johan Buziaustraat 57, hebben uitweg
(07-11-2021)
• Lijsterweg 51, plaatsen dakkapel
(15-11-2021)
•	Nijverheidstraat 31, hebben uitweg
(10-11-2021)
•	Stelplaats nabij 47, oprichten 25 grondgebonden woningen (09-11-2021)

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

•	Bornsestraat nabij 7 (Thiemsland
Sherwood Rangers), oprichten
	72 appartementen. Verlengen beslistermijn met maximaal 6 weken in
verband met bouwbesluit. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 29-12-2021.

Verleend

•	Aardbei 6 (aanvraag gepubliceerd als
Aardbei nabij 10, kavel 31), oprichten
woonhuis (15-11-2021)
•	Bandoengstraat nabij 50, kappen
1 beuk en 2 esdoorns (12-11-2021)
•	Biesbosch 7 (aanvraag gepubliceerd
als Biesbosch nabij 3, kavel 25),
oprichten woonhuis (en vergunningvrij
bouwwerk) (17-11-2021)
•	Deurningerstraat nabij 278, kappen
3 dennen (12-11-2021)
•	Kerkpad 15, realiseren carport door
middel van verlengen zadeldak
(15-11-2021)
•	Linne 6, hebben uitweg (17-11-2021)
•	Stroweg 15, oprichten woonhuis
(wijzigen eerder ingediende aanvraag)
(15-11-2021)
•	Vanaf Altenavoetpad nabij 19 tot
Eetgerinksweg 25, aanleggen diverse
ondergrondse leidingen van Haaksbergen naar Hengelo (15-11-2021)
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken
gedurende zes weken op afspraak inzien
bij het team VTH Leefomgeving. 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.

Besluit lozen buiten
inrichtingen
Maatwerkvoorschrift lozing
op riool

Het college van B en W heeft besloten
onder voorwaarden toe te staan dat licht
verontreinigd grondwater wordt geloosd
op de gemeentelijke riolering aan de:
•	B.P. Hofstedestraat, vanwege de
reconstructie van de riolering aldaar
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken van 24 november 2021 tot en
met 4 januari 2022 op afspraak inzien bij
het team VTH Leefomgeving. 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.

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten

Het college van B en W heeft de volgende verkeersbesluiten genomen:
•	Het aanwijzen van vier parkeerplaatsen
voor het opladen van elektrische
voertuigen op het Mitchamplein
•	Het aanwijzen van een taxistandplaats
tijdens de haal- en brengtijden op een
gedeelte van de Wielewaalstraat ter
hoogte van VSO ‘t Korhoen
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van
24 november 2021 tot en met 4 januari
2022 inzien op www.officielebekendmakingen.nl. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u tijdens de inzagetermijn
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van B en W. Kijk
voor meer informatie op www.hengelo.
nl/bezwaar-beroep.

Kijk voor het complete overzicht van bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl.
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Vervolg bekendmakingen

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.
•D
 ennenbosweg (tussen Bornsestraat
en Kastanjeplein), tot en met 26 november
• Deldenerstraat (tussen Langestraat en
Tuindorpstraat) en Marskant (tussen
Deldenerstraat en Brugstraat), tot en
met 26 november

•P
 atrijsstraat (deels), 29 november
• Havezatenlaan (deels, t.h.v. Sloetsweg), tot en met 3 december
• Ruijsdaelstraat (t.h.v. nrs. 25-31),
	30 november tot en met 2 december
en 7 december
• Schipperstraat/Havenkade (deels),
16 december
•	B.P. Hofstedestraat (tussen Schouwburgplein en Nieuwstraat), tot en met
17 december
• Lindenweg (1 weghelft), tot en met
17 december
• Athenestraat (deels), tot en met
24 december
• Mitchamplein en Deldenerstraat (tot
en met kruising Tuindorpstraat), tot en
met juni 2022

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 t/m 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

Meldingen openbare ruimte

Meldingen of vragen over bijvoorbeeld
groenonderhoud, straatverlichting,
losliggende stoeptegels of speelvoorzieningen kunt u doorgeven via
www.hengelo.nl.
Lukt het niet via internet?
Dan kunt u bellen naar 14074.

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

Informatiewijzer Hengelo

Op www.informatiewijzerhengelo.nl vindt
u antwoord op vragen over bijvoorbeeld
gezondheid, zorg, wonen, ouder worden,
geldzaken en opvoeden/opgroeien.

