Plannen gezocht voor oude bieb
De voormalige Stork bibliotheek aan
de Vondelstraat gaat in de verkoop.
De gemeente zoekt een partij die
met hart voor het verleden een toekomst wil geven aan dit bijzondere
pand. Belangstellenden kunnen een
plan indienen voor het gebouw.

In verba
volgend
hengelo
meer in
worden
In verba
omstan
onder v

Procedure

Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 26 januari 2021

Belangstellenden kunnen zich melden
bij Euverman Bedrijfsmakelaars & Vastgoedbeheerders om een bezichtiging te
plannen. Het pand bezichtigen kan tot
26 februari; vragen stellen aan de makelaar kan tot 8 februari. Op 15 februari publiceert de makelaar alle gestelde vragen
en de antwoorden. Een plan indienen kan
tot 8 maart 12.00 uur. Contactpersoon
bij de makelaar is de heer J. Houwing, te
bereiken via e-mail info@euverman.eu.

Selectie

Uit alle inschrijvingen worden de vijf
beste plannen gekozen op basis van de
selectiecriteria, zoals:
•	Het object moet een goede samenhang
hebben met de buurt.

•	Het plan moet een aanvullende waarde
hebben voor Hengelo.
•	De koper moet zich aan de voorwaarden houden die gelden voor een
gemeentelijk monument.
•	Het plan mag een minimale parkeerdruk
veroorzaken en het moet qua verkeersbewegingen passen in de buurt.
•	Een wens is dat het pand (deels)
openbaar toegankelijk blijft.
•	Tot slot kijkt de gemeente naar de
geboden prijs en referenties van
vergelijkbare projecten. Het plan weegt
daarbij zwaarder dan de verkoopprijs.
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Vervolg

Op 26 maart maakt de gemeente
bekend welke plannen doorgaan naar
de gunningsfase. De inschrijvers met
de beste plannen mogen hun plannen
verder uitwerken. Medio 2021 maakt de
gemeente het winnende plan bekend.

Help vogels de winter door
De winter is voor vogels de meest
barre tijd van het jaar. De koude
nachten zijn lang en de dagen om
voedsel te zoeken zijn maar kort. En
er zijn nauwelijks insecten te vinden
om te kunnen eten. Maar met een
beetje hulp kunnen ze de Nederlandse winter goed doorstaan.
Vetbollen (zonder netje!) kunt u overal
kopen maar ze zijn ook makkelijk zelf
te maken. Ook in zonnebloempitten
zit veel vet. Kool- en pimpelmezen,
boomklevers, sijsjes en spechten zijn dol
op pinda’s. Voer pinda’s in een silo of rijg

ze aan een ketting. Hang nooit een pot
gewone pindakaas op want daar zit te
veel zout in. Lijsters en spreeuwen eten
weer graag gewelde krenten, rozijnen en
allerlei soorten bessen.
Bladeren laten liggen
Een andere bron van voedsel is het
laten liggen van bladeren in de tuin. Veel
insecten verstoppen zich of overwinteren in hopen blad en dit is een mooie
voedselbron voor vogels. Roodborstjes,
winterkoninkjes en andere vogelsoorten
eten deze insecten met smaak.

Tuinvogeltelling 29 t/m 31 januari
Dankzij de Nationale Tuinvogeltelling
weten we hoe vogels onze tuinen
gebruiken en kunnen we ze beter helpen
en beschermen. Iedereen kan meedoen.
Tel op vrijdag 29, zaterdag 30 of zondag
31 januari één keer een half uur de
vogels in uw tuin of op uw balkon.
Geef daarna uw telling door via www.
tuinvogeltelling.nl. Kijk alvast op de site
voor meer informatie.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Adres gezocht

De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende personen:
Naam
Andreşi, R.C.
Babilodze, D.
Balint, C.P.
Balint, I.
Burke, Y.G.D.
Domladovac, M.
Gülmez, K.
Kisirkoi, C.L.

Geboren
17-08-2002
27-02-2001
08-06-1977
29-06-1976
13-03-1997
23-08-1994
23-07-1962
01-06-1991

Naam
Kolka, M.J.
Lange de, M.
Langella, A.
Lelek, D.
Lissum van, M.H.C.
Shri, R.
Veltman, D.

Geboren
19-03-1991
09-03-1988
14-01-1976
08-03-1970
26-10-1998
23-09-1963
05-07-1977

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). Dat betekent dat u bijvoorbeeld niet meer bij
de gemeente terecht kunt voor een reisdocument, rijbewijs of andere
voorzieningen, zoals bepaalde uitkeringen.
Ook andere lezers die informatie hebben over het adres van de genoemde
personen, worden verzocht contact op te nemen met de afdeling Burgerzaken.

Inzameling textiel

Tussen 1 en 12 februari zamelt de Vereniging Paardrijden Gehandicapten
Ondersteuning oud textiel in. Tussen 27 januari en 9 februari 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.

Ontvangen

• Anninksweg 111, handelen in strijd
met bestemmingsplan (verbouwen/
renoveren boerderij met monumentale
waarde tot zelfstandige wooneenheid)
(19-01-2021)
• Anninksweg 135, kappen 1 kastanje en
1 berk (15-01-2021)
• Bantingstraat 38, vervangen kozijnen
(12-01-2021)
• Deldenerstraat 309, veranderen woning
(18-01-2021)
• Fedde Schurerstraat 14, plaatsen
dakkapel (15-01-2021)
• Ir. M. Schefferlaan 33, plaatsen
dakkapel (18-01-2021)
• R.A. de Monchystraat 52, plaatsen
dakkapel (19-01-2021)
• Ratelaar 22, plaatsen overkapping met
erfafscheiding (14-01-2021)
• Rijnstraat 10, plaatsen erker
(16-01-2021)
• Verlengde Polluxweg (kavel 2 Land	manserve), oprichten woonhuis
(12-01-2021)
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

• Pentropsdijk 10B, veranderen kozijn,
graven vijvers, aanplanten fruitbomen,
verbouwen groente en opkweken
bonsaibomen. Verlengen beslistermijn
met maximaal 6 weken in verband met
bestemmingsplantoetsing. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
04-03-2021.
• Sloetsweg 153, intern verbouwen
open leercentrum OSG. Verlengen
beslistermijn met maximaal 6 weken
in verband met constructietoetsing.

Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 05-03-2021.
• Steenmeijerstraat 4, veranderen
kantoor naar 25 zorgstudio’s. Verlengen
beslistermijn met maximaal 6 weken
in verband met bouwbesluit. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 03-03-2021.
• Weijinksweg 25, veranderen kantoorgebouw. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met
constructietoetsing. Door dit besluit
is de uiterste nieuwe beslisdatum
28-02-2021.

Verleend

• Athenestraat nabij 28, kappen 2 berken,
1 esdoorn, 3 coniferen, 1 spar en
2 Spaanse aken (21-01-2021)
• Brugginksweg nabij 4, kappen 21 bomen
	(herontwikkeling wegensteunpunt)
(21-01-2021)
• Bruno Walterstraat 16, plaatsen erker
(21-01-2021)
• Deldenerstraat nabij 200-12, kappen
1 den, 1 catalpa en 1 plataan
(21-01-2021)
• Deldenerstraat 205, vervangen ramen
en kozijnen (15-01-2021)
• Geleenstraat 28, hebben uitweg
achterzijde (15-01-2021)
• Goudenregenstraat nabij 2 en 84,
kappen 1 vogelkers, 1 esdoorn en 1 wilg
(21-01-2021)
• Grundellaan 17, uitbreiden bijgebouw
t.b.v. zorgwoning (21-01-2020)
• H. Hartstralaan 100, veranderen
kantoorgebouw (20-01-2021)
• Loevestein 81, plaatsen veranda
(21-01-2021)
• Raoul Wallenbergstraat 25 en 27
(kavel 21 en 22) (aanvraag gepubliceerd als Raoul Wallenbergstraat nabij
21), oprichten 2 woonhuizen en hebben
2 uitwegen (20-01-2021)
• Raoul Wallenbergstraat 29 en 31
(kavel 19 en 20) (aanvraag gepubliceerd als Raoul Wallenbergstraat nabij
21), oprichten 2 woonhuizen en hebben
2 uitwegen (20-01-2021)

• Raoul Wallenbergstraat 32 (kavel
17) (aanvraag gepubliceerd als Raoul
Wallenbergstraat nabij 30), oprichten
woonhuis (20-01-2021)
• Raoul Wallenbergstraat 36 (kavel 15)
	(aanvraag gepubliceerd als Raoul
Wallenbergstraat nabij 30), oprichten
woonhuis en hebben uitweg
(21-01-2021)
• Reigerweg achter 2 t/m 56, kappen
	1 zilverspar, 2 douglassparren, 1 cypres,
2 elzen, 11 wilgen, 1 kers, 1 berk en
1 conifeer (21-01-2021)
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.

Wet bodembescherming
Instemming schriftelijk
verslag

Het college van B en W heeft ingestemd
met de schriftelijke verslagen van de
uitvoering van de bodemsaneringen aan:
• Krokuspad 9, kadastrale sectie L 2068
(artikel 39b zesde lid Wbb)
• Oldenzaalsestraat 18, kadastrale sectie
O 6018 en 6015(artikel 39b zesde lid
Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikkingen en de bijbehorende stukken van 27 januari tot en met
9 maart 2021 op afspraak inzien. Voor
inzien en meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Ruimte en
Bouwen. Belanghebbenden kunnen
binnen deze termijn bezwaar maken
bij het college van B en W. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.
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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.
• Langestraat (t.h.v. stadhuistoren), 8 en
9 februari 07.00 - 17.00 uur
• Bij de Toren, 10 februari 07.00 - 17.00
uur
• Langestraat en Bij de Toren, 12 februari
07.00 - 24.00 uur
• Boekeloseweg (oude weg, deels), tot en
met 12 februari

• Wethouder Kampstraat (tussen Laan
Hart van Zuid en Boekeloseweg), 8 tot
en met 26 februari
• Beekstraat (deels), tot en met 5 maart
•E
 srein (tussen Appendage en Loweg),
22 februari tot en met 10 maart

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 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.

