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Bladruimen start 1 november He
Het is herfst, de tijd van vallende bladeren en mooie kiekjes. De gevallen
bladeren kunnen helaas ook gevaar opleveren, bijvoorbeeld op straten en
fietspaden. Daarom start Gildebor vanaf maandag 1 november met het
verwijderen van bladeren in de openbare ruimte. In de wijken Hasseler Es
en Wilderinkshoek wordt het blad geruimd door de groenaannemer in de
betreffende wijk.
Bladruimen wordt gedaan met het
oog op de veiligheid en het voorkomen
van overlast. De prioriteit ligt bij de
verkeersveiligheid. Daarom maken de
medewerkers hoofdwegen en hoofdfietspaden als eerste bladvrij. Gildebor (en
de groenaannemers) komen in elke wijk
uiteindelijk twee keer langs.
De planning is afhankelijk van het weer
en het soort boom. Van tevoren aangeven in welke buurt de bladeren worden
verwijderd is dan ook niet mogelijk. Ook
komen de bladruimers niet op afroep.
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Zelf meehelpen

U kunt zelf ook meehelpen om de buurt
bladvrij te maken. Leg het blad klaar voor
de bladronde. De medewerkers kunnen
het blad eenvoudig meenemen als het
op een hoop op een grasstrook ligt, niet
te dicht bij bomen en struiken, zodat
de machines er makkelijk bij kunnen.
Houd er rekening mee dat de machines
alleen bladeren kunnen verwerken. Als er
toch takken, bomen of struiken tussen
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verwijderen. Stapels waar meer in zit dan op het
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alleen blad, blijven dan ook liggen. Het
blad kunt u tot eind november kwijt op de harte w
gemeentelijke gazons.
Wij vragen uw begrip voor eventuele
geluids- en/of verkeershinder tijdens de
werkzaamheden.

In uw eigen tuin

Gevallen blad is om veel redenen erg
belangrijk voor uw tuin en de bewoners
daarvan, denk aan een schuilplek voor
egels en de overwintering van insecten.
Daarnaast vormen de gevallen bladeren
ook een goede voedingsbodem voor
de planten in uw tuin. Bladeren hoeven
dus niet per se voor overlast te zorgen.
U kunt het ook op een composthoop
in de tuin opslaan. In het voorjaar is
de compost dan goed te gebruiken als
bemesting.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

Informatiebijeenkomst Bloemenbuurt

Op woensdag 27 oktober is er een informatiebijeenkomst over de
herinrichting van de openbare ruimte in de Bloemenbuurt. U kunt u het
voorlopig ontwerp bekijken en vragen stellen. Medewerkers van Proviel,
Welbions en de gemeente zijn aanwezig om uitleg te geven. U bent van
harte welkom tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Lust Bakery & Bistro,
Hazemeijerstraat 350. U kunt binnenlopen wanneer het u schikt.
Voor de bijeenkomst binnen kunt u zich aanmelden via www.proviel.nl/
bloemenbuurt. Bij de ingang toont u uw coronatoegangsbewijs (QR-code)
en identiteitsbewijs.
Voor mensen die geen coronatoegangsbewijs kunnen laten zien, is buiten
op het terras een informatiestand ingericht.

De gemeenteraad vergadert
Politieke Markt

De gemeenteraad houdt op dinsdag 2 november een Politieke Markt in
het stadhuis. Het programma is als volgt:
Raadzaal
19.30 - 20.30 uur	Bestemmingsplan Broek, Noordrand en
		
Beeldkwaliteitplan Hengelo Broek Noord, Aan het tuinpad
20.45 - 22.00 uur Uitvoeringskrediet marktplein en omgeving
Burgerzaal
19.30 - 20.30 uur Menselijke maat sociaal domein / Participatiewet
U bent welkom om de Politieke Markt bij te wonen. Bent u van plan in te
spreken, meld u zich dan tijdig aan via e-mail raadsgriffie@hengelo.nl.
De agenda kan nog wijzigen. Kijk voor de definitieve agenda en de
bijbehorende stukken op www.hengelo.nl/bestuursagenda.

Bezoek een duurzaam huis

Wilt u aan de slag om uw woning energiezuinig te maken? U kunt veel
leren van andere mensen die dat al hebben gedaan. Huiseigenaren
stellen hun woning open tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route
op zaterdag 30 oktober en 6 november. Zij vertellen u graag hoe zij het
hebben aangepakt.
Ga naar www.duurzamehuizenroute.nl.
Vul uw plaatsnaam in, dan worden de
huizen bij u in de buurt getoond. Wilt u
een huis bezoeken, schrijf u dan in via
dezelfde website.

Collectes

Tot en met 30 oktober collecteert de EHBO, afdeling Hengelo. Van 1 tot en
met 6 november collecteert het Diabetes Fonds.

•	Aardbei nabij 10 (kavel 31), oprichten
woonhuis (15-10-2021)
•	Bandoengstraat nabij 50, kappen
1 beuk en 2 esdoorns (19-10-2021)
•	Berfloweg 148, verlengen schutting
(13-10-2021)
•	Else Mauhsstraat nabij 113A,
oprichten woonhuis met bijgebouw
(20-10-2021)
•	Else Mauhsstraat nabij 117, oprichten
woonhuis (19-10-2021)
•	Frank Santmanstraat 16, plaatsen
dakkapel (14-10-2021)
•	Heemafstraat nabij 14, plaatsen
plaquette (13-10-2021)
•	Helmersstraat 7, plaatsen airco
(20-10-2021)
•	Jan Wiegersstraat 10, oprichten
veranda (16-10-2021)
•	Kretastraat 35, plaatsen erker en
dakkapel (12-10-2021)
•	Max van der Stoelstraat nabij 8,
oprichten woonhuis (13-10-2021)
•	Nieuwstraat 25, vervangen kozijnen en
plaatsen toegangsdeur (18-10-2021)
•	Oldenzaalsestraat 518, plaatsen
3 lichtmasten (18-10-2021)
•	Platinastraat nabij 111, kappen
10 elzen (15-10-2021)
•	Stroweg 15, oprichten woonhuis
(wijzigen eerder ingediende aanvraag)
(14-10-2021)
•	Zuidelijke Havenweg nabij 40, oprichten bedrijfspand (20-10-2021)
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

•	Bellinckhof 17, plaatsen dakkapel.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met bouwbesluit
en bestemmingsplantoetsing. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 02-12-2021.
•	Parelstraat 21, herbouwen (brandschade) en vergroten productiehal.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met bouwbesluit
en bestemmingsplantoetsing. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 04-12-2021.

Opschorten beslistermijn

•	Enschedesestraat nabij 368, oprichten
woonhuis. Opschorten beslistermijn
op verzoek van de aanvrager. Door
dit besluit is de nieuwe beslisdatum
15-11-2021.
•	Stadionlaan 71 t/m 101 (aanvraag
gepubliceerd als Stadionlaan tegenover
78), oprichten 16 woningen en plaatsen
erfafscheidingen. Opschorten beslis	termijn op verzoek van de aanvrager.
Door dit besluit is de nieuwe beslisdatum 15-11-2021.

Verleend

•	Breemarsweg 111 en 113 (aanvraag
gepubliceerd als Breemarsweg 111),
plaatsen dakkapel (21-10-2021)
•	Eduard Flipsestraat 4, veranderen/
verplaatsen uitweg (19-10-2021)
• Enschedesestraat 1, verbouwen
pastorie tot horecavoorziening
(15-10-2021)
•	Gerrit Peuscherstraat 177, verplaatsen
voordeur (19-10-2021)
•	Grevelingen 2, hebben uitweg
(19-10-2021)
•	H. Hulshoff Polstraat 5 (aanvraag gepubliceerd als Seahorse- terrein kavel
54B), oprichten woonhuis (15-10-2021)
•	Het Plein 100, plaatsen pv-panelen op
dak en voorterrein (21-10-2021)
•	P.C. Hooftlaan 30, plaatsen schutting
(21-10-2021)
•	Steenbokstraat 32, plaatsen dakopbouw (15-10-2021)
•	Stroweg 17 (kavel 23), hebben uitweg
(19-10-2021)
•	Stroweg 21, oprichten woonhuis
(19-10-2021)
•	Wim Kanstraat 38, plaatsen erker
(19-10-2021)
•	Zirkoonstraat 4, plaatsen raamkozijnen
in voorgevel (21-10-2021)
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.

•D
 avid Ricardostraat 1, plaatsen
hekwerk (20-10-2021)
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Inzien en beroep
U kunt de desbetreffende stukken
gedurende zes weken op afspraak inzien
bij het team VTH Leefomgeving. Tegen
dit besluit kunnen belanghebbenden
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
Contac
meer informatie op www.hengelo.nl/
Bezoek
bezwaar-beroep.
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Ingekomen melding
Het college van B en W heeft een
Website
melding ontvangen voor:
Contact
•	Aquamarijnstraat 211, Eissink Plafond- formulie
en wandsystemen, verplaatsen
Facebo
zaagmachine
gemeen
Twitter:
Inzien
Instagra
U kunt de desbetreffende stukken op
afspraak inzien. Hiervoor kunt u contact Veel zak
opnemen met de Omgevingsdienst
www.he
Twente, telefoon 0546 - 749 500. U kunt
tegen de melding geen bezwaar- of
beroepschrift indienen.

Wet bodembescherming
Besluit bodemverontreiniging

Het college van B en W heeft vastgesteld
dat er sprake is van een geval van
ernstige bodemverontreiniging aan de:
•	Oude Boekeloseweg 29-31, kadastrale
sectie K, nrs. 1578 en 3875 (artikel 29
en 37 Wbb)
Ook is vastgesteld dat een spoedige
sanering niet noodzakelijk is.

Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende
stukken van 27 oktober tot en met
7 december 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.

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

Vervolg bekendmakingen
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Nabestaanden kunnen hun
dierbaren gedenken tijdens twee
gezamenlijke bijeenkomsten. Op
woensdag 3 november is er een
verlichte herdenkingstocht over
het begraaf- en gedenkpark aan de
Oldenzaalsestraat. Op zondag
ad niet 7 november is de Allerzielenviering
zit dan op het begraaf- en gedenkpark aan
de Deurningerstraat. U bent van
Het
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Programma herdenkingstocht
woensdag 3 november

Vanaf 18.30 uur bent u welkom.
Om 19.00 uur is er buiten een korte
gezamenlijke overdenking met een
ritueelbegeleider. Daarna begint de
herdenkingstocht over de begraafplaats.
De route is verlicht met fakkels en iedereen die meeloopt krijgt een kaars. Langs
de route zijn verschillende muzikale
optredens waar u even kunt stoppen.
U kunt de route in uw eigen tempo afleggen. De route is geschikt voor rolstoelen en rollators. De tocht duurt ongeveer
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Contactgegevens
.nl/
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/contactPlafond- formulier
Facebook: www.facebook.com/
gemeentehengelo
Twitter: @gemeentehengelo
Instagram: gemeentehengelo
op
ontact Veel zaken kunt u zelf online regelen via
st
www.hengelo.nl.
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Wegwijzer

Deze week kunt u in Hengelo zonder afspraak een corona-vaccinatie
halen of vragen over het coronavaccin stellen bij het tijdelijke informatie-/
vaccinatiepunt van de GGD Twente. GGD-medewerkers staan klaar
om uw vragen te beantwoorden. Er zijn folders in verschillende talen
beschikbaar. Betrouwbare informatie is belangrijk bij uw keuze om u wel
of niet te laten inenten tegen corona.
Waar en wanneer?
Woensdag 27 oktober 09.00 - 17.00 uur
Vrijdag 29 oktober
12.00 - 19.00 uur
Zaterdag 30 oktober 09.00 - 17.00 uur

Winkelcentrum Groot Driene
Winkelcentrum Hengelose Es
Bij het stadhuis

Wilt u zich laten inenten, dan kunt u kiezen voor het Pfizer- of het Janssenvaccin. Neem een geldig identiteitsbewijs mee, en draag een mondkapje.
een half uur. Na afloop kunt u buiten een
kop koffie of thee drinken.

Programma Allerzielenviering
zondag 7 november

Vanaf 15.00 uur bent u welkom. Bij de
entree wordt u een kaars aangereikt.
De gedachtenisviering begint om 15.30
uur bij de Calvarieberg. Daarna kunt u
op eigen gelegenheid het graf of de urn
van uw dierbare bezoeken. Als u daar
prijs op stelt, kunt u het graf of de urn
laten zegenen. Afsluitend is er koffie

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.

Vaccinatie halen zonder afspraak

•	Celebesstraat (tussen nr. 59 en nr. 77),
tot en met 29 oktober
•	Deurningerstraat (tussen M.A. de
Ruyterstraat en Oldenzaalsestraat),
tot en met 29 oktober
•	Hazelaarweg (tussen Berkweg en
Dennenbosweg), tot en met 29 oktober
•	Dennenbosweg (tussen Hazelaarweg
en Ir. M. Schefferlaan), tot en met
5 november

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

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

en thee bij de ingang. Het begraaf- en
gedenkpark is verlicht met fakkels en
vuurkorven, en er is passende muziek.

Iedereen is welkom

Deze herdenkingsbijeenkomsten zijn
voor iedereen die iemand heeft verloren.
Ook wanneer diegene ergens anders
is begraven of de asbestemming heeft
gevonden.
Aanmelden is niet nodig en er zijn ook
geen kosten aan verbonden.

•	Henry Dunantstraat (tussen nr. 9 en
Woltersweg), tot en met 12 november
•	Duizendpoot (tussen Sprinkhaan en
Beekjuffer), 1 tot en met 19 november
•	Ruijsdaelstraat (t.h.v. nrs. 37-43), 16 tot
en met 18 november en 23 november
•	Deldenerstraat (tussen Tuindorpstraat
en Langestraat)/Mitchamplein/
Marskant (tussen Deldenerstraat en
Brugstraat), tot en met 30 november
• Athenestraat (deels), 15 november tot
en met 24 december

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.

Laagdrempelig en dichtbij
Voor een aantal mensen zijn de huidige grote priklocaties te ver weg en is
het moeilijk om daar te komen. Ook vinden sommige mensen het lastig
om een afspraak te maken. Deze mogelijkheid om nu dichterbij een prik te
halen, zonder afspraak, kan een oplossing zijn.
Op www.prikkenzonderafspraak.nl staat een overzicht van alle GGDvaccinatielocaties waar u zich zonder afspraak kunt laten vaccineren
tegen corona.

Parkeer uw fiets veilig bij de Kloosterhof

30 of 31 oktober naar het Shopping Weekend? Dan stalt u uw fiets
natuurlijk voor niets! Het rijmt niet alleen, het is ook nog eens de realiteit.
U parkeert de fiets bij fietsenstalling Kloosterhof, vlakbij winkelcentrum
Thiemsbrug. Daar is tijdens openingstijden toezicht aanwezig. Ze houden
een oogje in het zeil zodat u zonder zorgen uw boodschappen doet óf uw
drankje drinkt. Sinds de zomer zijn de openingstijden van de fietsenstalling gelijkgetrokken met de openingstijden van de winkels. Op donderdag,
vrijdag en zaterdag wordt de fiets zelfs tot 21.30 uur bewaakt. Voorheen
was dit alleen op de donderdagavond.
Wanneer is de fietsenstalling open?
De fietsenstalling Kloosterhof is geopend van een half uur vóór het
openen tot een half uur ná het sluiten van de winkels. Op donderdag-,
vrijdag- en zaterdagavond is de stalling geopend tot 21.30 uur, speciaal
voor horecabezoekers in de vroege avond.
Alle openingstijden op een rij
Maandag
12.30 - 18.30 uur
Dinsdag
08.30 - 18.30 uur
Woensdag
08.30 - 18.30 uur
Donderdag 08.30 - 21.30 uur
Vrijdag
08.30 - 21.30 uur
Zaterdag
08.30 - 21.30 uur
Koopzondag 11.30 - 17.30 uur

