Wie verdient een lintje?

Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws

Op maandag 26 april reikte burgemeester Sander Schelberg enkele
Koninklijke onderscheidingen uit aan
Hengeloërs die zich al jaren vrijwillig
inzetten voor de maatschappij. Kent
u in uw omgeving, binnen uw vereniging, organisatie of bedrijf, iemand
die zich als vrijwilliger ook bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt? Dan
kunt u die persoon voordragen voor
een onderscheiding.

Lintjesregen

Iemand komt in aanmerking als hij/zij
zich op een bijzondere wijze heeft ingezet voor de samenleving. Die persoon
moet geruime tijd bijzondere prestaties
hebben geleverd. Verenigingen, bedrijven,
organisaties en individuele personen
kunnen een persoon voordragen
voor een Koninklijke onderscheiding.
Voor uzelf kunt u uiteraard geen lintje
aanvragen.

Vindt u dat het hoog tijd wordt dat iemand een lintje krijgt? Neem dan contact
op met Anja van der Ham, medewerker
Kabinetszaken van de gemeente. Zij kan
in grote lijnen aangeven of de persoon in
kwestie in aanmerking komt. Is dat het
geval, dan ontvangt u het aanvraagformulier. Het is ook belangrijk dat de aanvraag ondersteund wordt door anderen,
via zogenoemde ondersteuningsbrieven.
Het volledig ingevulde aanvraagformulier
stuurt u terug, samen met de ondersteuningsbrieven.

Elk jaar op 4 mei herdenken wij
iedereen die in Nederland of waar
ook ter wereld is omgekomen of
vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna, in oorlogssituaties
en bij vredesmissies. Het Nationaal
Comité 4 en 5 mei heeft dit jaar als
thema ’Na 75 jaar Vrijheid’ gekozen.
Helaas is het in verband met de
coronamaatregelen ook dit jaar niet
mogelijk om met veel mensen gezamenlijk te herdenken. Wij kunnen geen stille
tocht lopen of bloemen leggen bij het
monument voor het stadhuis. Ook de
gebruikelijke herdenkingsbijeenkomst in
de Lambertusbasiliek is niet mogelijk.

De bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad gaan vanaf woensdag
28 april weer open volgens de reguliere openingstijden. In de afgelopen
periode waren deze fietsenstallingen gesloten. Nu de warenmarkt en de
winkels weer meer ruimte krijgen en de terrassen open gaan, openen we
ook de bewaakte fietsenstallingen weer.

Gevonden/verloren voorwerpen vanaf
1 mei in stadhuis

Bent u een portemonnee, tas, sleutelbos of iets anders kwijt of hebt u
dat juist gevonden? Dan kunt u dat digitaal of telefonisch melden bij de
gemeente Hengelo.
Wilt u liever langskomen? Dan kunt u terecht bij de balie gevonden en
verloren voorwerpen. Vanaf 1 mei vindt u deze in het stadhuis aan het
Burgemeester van der Dussenplein 1 en niet meer in parkeergarage De
Beurs.

Iets gevonden?
Meld dat dan bij de gemeente. Dat kan heel gemakkelijk via het digitale
formulier op www.hengelo.nl/verlorenofgevonden.
Iets verloren?
De gemeente plaatst bijna alle gevonden voorwerpen op de landelijke
website www.verlorenofgevonden.nl. Daar kunt u zien of het voorwerp dat
u verloren hebt al gevonden is.
Zit uw verloren voorwerp er niet bij? Dan kunt u een melding doen via het
digitale formulier op www.hengelo.nl/verlorenofgevonden.
Balie in het stadhuis
Lukt het niet met het digitale formulier? Bel dan met 14074 of ga naar de
balie voor gevonden en verloren voorwerpen in het stadhuis. Een afspraak
maken is niet nodig. U kunt binnenlopen tijdens de openingstijden van het
stadhuis.

Hoe en wanneer aanvragen?
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Herdenking 4 mei

Dinsdag 27 april 2021

Bewaakte fietsenstallingen weer open

De jaarlijkse toekenning van de onderscheidingen wordt ook wel lintjesregen
genoemd en vindt plaats op de dag
voor Koningsdag. U kunt iemand ook
voordragen voor uitreiking op een andere
dag. Bijvoorbeeld bij een afscheid of
jubileum of andere bijzondere gebeurtenis die te maken heeft met de activiteiten
van diegene.

Herdenking via TV en online

De gemeente Hengelo en de Stichting
4 mei Herdenkingsbijeenkomst Hengelo
bieden een aangepast programma dat
u vanuit huis via de lokale televisie of
online kunt meebeleven. De herdenking
begint om 19.30 uur en kunt u volgen via
1Twente. (De opnames worden gemaakt
op een eerder moment.)
1Twente Hengelo is te ontvangen via
Ziggo kanaal 40, KPN kanaal 1317 of
Telfort kanaal 1428. De uitzending is
ook te zien op www.facebook.com/
1twentehengelo en www.youtube.com/
radiohengelotv en via de sociale
media-kanalen van de gemeente.

Verlen

Wij vragen u om tijdens de herdenking
vanaf 19.30 uur een kaars voor het raam
te branden; een bron van licht dat ons
met elkaar verbindt. De Nederlandse vlag
mag de gehele dag halfstok.

Officiële bekendmakingen
Regionale spelregels voor
ruimtelijke ontwikkelingen
buitengebied ZuidwestTwente
Concept

De concept beleidsnotitie Regionale
spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Zuidwest-Twente is gezamenlijk opgesteld
door de gemeenten Hengelo, Hof van
Twente, Haaksbergen, Borne, Wierden,
Enschede en Almelo. Er was veel
verschil in beleid binnen de deelnemende
gemeenten. Met name voor erven die
dicht bij de gemeentegrenzen liggen kan
dit beperkend zijn, aangezien soms aan
de andere kant van de gemeentegrens
andere mogelijkheden zijn. De beleidsnotitie vervangt het huidige beleid ‘Criteria
Rood voor Rood’, ‘Criteria vrijkomende en
vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen’ en ‘Criteria nieuwe landgoederen’.
Binnen het gezamenlijke beleid blijft er
op gemeentelijk niveau ruimte voor eigen
invulling en maatwerk, zodat bijvoorbeeld de ontwikkelruimte die de onlangs
vastgestelde Omgevingsvisie Hengeloos
Buiten biedt, optimaal kan worden benut.
De beleidsnotitie Regionale spelregels
voor ruimtelijke ontwikkelingen in het
buitengebied van Zuidwest-Twente
wordt in iedere deelnemende gemeente
afzonderlijk in procedure gebracht.
Inzien en zienswijzen
U kunt de concept beleidsnotitie van
29 april tot en met 9 juni 2021 inzien
op www.hengelo.nl/terinzage. Tijdens
de inzagetermijn kunt u schriftelijk of
mondeling zienswijzen indienen bij het
college van B en W. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Marije
Brummelhuis of Debby Bouwhuis.

Subsidieregeling
Groene Pet
Gewijzigd

Het college van B en W heeft op 14 april
2021 de Uitvoeringsregeling subsidieverlening groendaken 2021-2022 gewijzigd.
De gemeente Hengelo wil de aanleg van
groendaken stimuleren. Met groendaken
kan wateroverlast worden tegengegaan
en water worden vastgehouden voor
een beter leefklimaat. Aan eigenaren
en huurders van een woning, pand of
opstal kan subsidie worden verstrekt
als tegemoetkoming in de kosten van
de realisatie van groendaken. In het
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 20182022 heeft de gemeenteraad hiervoor
in eerste instantie een subsidieplafond
vastgesteld van € 10.000 per jaar voor
de duur van het GRP.
Een aangenomen motie van de gemeenteraad gaf aanleiding om het
subsidieplafond te verhogen. De gemeenteraad heeft daarmee het subsidieplafond gewijzigd van € 10.000 naar
€ 20.000 per jaar voor de duur van het
GRP. Daarnaast is er voor het jaar 2021
€ 10.000 extra beschikbaar gesteld. Dit
betekent dat het subsidieplafond in 2021
€ 30.000 bedraagt. In 2022 bedraagt het
subsidieplafond € 20.000.
De gewijzigde Uitvoeringsregeling
subsidieverlening groendaken 2021-2022
treedt op 1 mei 2021 in werking. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen
met Sander Schilstra.

Woonagenda 2021-2030
Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 14 april 2021
de Woonagenda 2021-2030 vastgesteld.
Met de Woonagenda 2021-2030 geeft de
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gemeente richting aan de nieuwbouwopgave voor de komende 10 jaar. De
Woonagenda 2021-2030 moet worden
gezien als een partiële herziening van de
Woonvisie 2016-2026 op het onderdeel
‘Woningbouwprogrammering’, pagina 24
en verder.
De focus voor woningbouw blijft op de
prioritaire gebieden Binnenstad en Hart
van Zuid, maar er ontstaat meer ruimte
voor andere initiatieven, mits deze goed
bijdragen aan de gewenste ontwikkeling
van de stad. Daarnaast heeft de gemeenteraad nadrukkelijk aandacht gevraagd
voor de opgave om betaalbare woningen
(koop en huur) toe te voegen.
Inzien
U kunt de stukken inzien op https://www.
ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0164.SV0008-0301

Afwegingskader
woningbouw
Vastgesteld

Het college van B en W heeft op
9 februari 2021 het Afwegingskader
woningbouw vastgesteld. Het afwegingskader maakt deel uit van de
Woonvisie van de gemeente Hengelo.
De Woonvisie bestaat uit drie delen: een
beleidsdeel, het afwegingskader en het
woningbouwprogramma. De Woonvisie
is op het onderdeel nieuwbouwbeleid
geactualiseerd, middels de Woonagenda
2021-2030 die op 14 april 2021 door de
gemeenteraad is vastgesteld.
De Woonagenda geeft meer ruimte
voor initiatieven en om die reden is ook
het afwegingskader op onderdelen
bijgesteld. Het college van B en W had
reeds op 9 februari 2021 ingestemd
met deze bijstelling, maar het moment
van inwerkingtreding gekoppeld aan het
raadsbesluit over de Woonagenda.
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Inzien
U kunt het afwegingskader inzien op
www.hengelo.nl > zoek op ‘Woonvisie’.
Onder de Woonvisie Hengelo 2016-2026
vindt u onderaan de drie delen, waaronder het afwegingskader. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
Peter Neuteboom.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Bornsestraat 110, aanleggen verdiepte
rijwielberging (14-04-2021)
• Hazenweg 80, plaatsen zonnepanelen
(19-04-2021)
• Kuipersdijk 40, realiseren tijdelijk
videoplatform (16-04-2021)
• Langelermaatweg 161, plaatsen
dakkapel (15-04-2021)
• Magdalenalaan 12, oprichten schuur
de
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dakkapel (19-04-2021)
• Soendastraat 39, plaatsen rookkanaal
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• Willem Kesstraat 32, plaatsen overkapping (12-04-2021)
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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

• Hasebroekstraat 2, plaatsen schutting.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 05-06-2021.
• Victoriastraat 61, 63 en 69, oprichten
3 woonhuizen. Verlengen beslistermijn
met maximaal 6 weken in verband
met bestemmingsplantoetsing. Door

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
op de
Contact: www.hengelo.nl/contactn Hart
formulier
uimte
Facebook: www.facebook.com/
e goed gemeentehengelo
kkeling Twitter: @gemeentehengelo
emeen- Instagram: gemeentehengelo
aagd
oningen Veel zaken kunt u zelf online regelen via
www.hengelo.nl.
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dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 31-05-2021.

Verleend

• Athenestraat 20, plaatsen erker
(19-04-2021)
• Borgharen 10 (aanvraag gepubliceerd
als Borgharen nabij 12, kavel 10),
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(20-04-2021)
• Brink 115, plaatsen gevelreclame
(19-04-2021)
• Coldstream nabij 6, kappen 1 esdoorn
(19-04-2021)
• Deldenerstraat 59, kappen 1 haagbeuk
(20-04-2021)
• Dolf Nijhoffstraat 21, plaatsen tuinkas
(19-04-2021)
• Dr. Martin Luther Kingstraat 5, plaatsen
schutting (19-04-2021)
• George Breitnerstraat 28, plaatsen
dakkapel (19-04-2021)
• Geurdsweg 17 (aanvraag gepubliceerd
als Geurdsweg 14), veranderen
bijgebouw tot dagopvang (20-04-2021)
• Haaksbergerstraat 55, vervangen
magazijnstelling (intern) (20-04-2021)
• Hollands Diep 2, plaatsen hekwerk
(19-04-2021)
• Koekoekweg nabij 18 (achterzijde),
kappen 1 esdoorn (19-04-2021)
• Meester Molendijkweg 4, oprichten
schuur (19-04-2021)
• Nieuwstraat 47A, 47B en 47C
(aanvraag gepubliceerd als Nieuwstraat 47-I, verbouwen bovenwoning
tot 2 appartementen), verbouwen
2 bovenwoningen tot 3 appartementen (16-04-2021)
• Swammerdamstraat 3, constructief
inpandig aanpassen woonhuis
(19-04-2021)
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

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

meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Uitgebreide procedure
Ontvangen

• Haaksbergerstraat 71, oprichten
bedrijf voor assemblage en beproeven
gasturbines (13-04-2021)
• Kanaaldijk 12, brandveilig gebruiken
buitenschoolse opvang (19-04-2021)
De ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
zienswijzen indienen tegen de ontwerpbesluiten die ter inzage worden gelegd.

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaats

Het college van B en W heeft besloten de
volgende gehandicaptenparkeerplaats
toe te wijzen:
• H. Leefsmastraat, parkeerplaats rechts
van boom bij centrale ingang appartementencomplex Palet 3-11 t/m 7-31
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende tekening,
die deel uitmaakt van het besluit, op
afspraak inzien bij het Publieksplein.
Tegen dit besluit kunt u tot 10 juni
2021 een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van B en W. Kijk
voor meer informatie op www.hengelo.
nl/bezwaar-beroep.

Wet kinderopvang
Uitschrijving

• Smallsteps BV, locatie Buitenschoolse
opvang Serpentine, Brusselstraat 15
(registratienummer LRK: 224643927),
per 15 april 2021, in verband met
sluiting locatie
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Meldpunt Kinderopvang.

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.

Praat mee over gevolgen klimaatverandering
Op dinsdag 11 mei én dinsdag 22 juni gaan Hengelose inwoners en de
gemeente Hengelo met elkaar in gesprek over de gevolgen van het veranderende klimaat. Hevige regenbuien en extreme hitte komen steeds vaker voor.
Het aanpakken van de gevolgen hiervan vraagt om een aanpassing van onze
omgeving. Dit kan de gemeente niet alleen. Daarom worden alle Hengeloërs
uitgenodigd om met de gemeente in gesprek te gaan.
De informatie die wordt opgehaald tijdens deze Klimaatpraat wordt gebruikt
voor het uitvoeringsprogramma. In dit uitvoeringsprogramma staat beschreven wat de gemeente de komende jaren gaat doen om de klimaateffecten aan
te pakken. Het gaat hierbij om oplossingen voor wateroverlast, hitte(stress) en
droogte.
Geef u op!
De beide edities van de Hengelose Klimaatpraat vinden, mede vanwege de
coronamaatregelen, online plaats, van 20.00 uur tot 21.30 uur. Dinsdag
11 mei focust de Klimaatpraat zich op de gevolgen van klimaatverandering.
Dinsdag 22 juni ligt de focus op het vinden van gezamenlijke oplossingen.
Wilt u graag bijdragen aan het aanpakken van klimaateffecten? Geef u
dan op via www.hengelo.nl/klimaat en praat mee.
De Hengelose Klimaatpraat is onderdeel van de campagne GroenBlauw Hengelo. Deze campagne bestaat
uit verschillende bijeenkomsten en initiatieven om
wateroverlast, droogte en hittestress aan te pakken.

Werkzaamheden A1 Rijssen - knooppunt Azelo
Rijkswaterstaat verbreedt de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo.
Tijdens drie weekenden wordt het gedeelte tussen Rijssen (afrit 28) en
knooppunt Azelo geasfalteerd. De A1 wordt dan in één richting afgesloten.
Weggebruikers moeten rekening houden met ernstige verkeershinder en extra
reistijd.
Rijssen - Azelo afgesloten richting Hengelo/Enschede/Osnabrück
Vrijdag 7 mei 21.00 uur tot maandag 10 mei 05.00 uur en
Vrijdag 28 mei 21.00 uur tot maandag 31 mei 05.00 uur
Azelo - Rijssen afgesloten richting Deventer/Arnhem/Amsterdam
Vrijdag 4 juni 21.00 uur tot maandag 7 juni 05.00 uur
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N18 en A12 en via de N35 en A28.
Lokaal verkeer wordt omgeleid via de N346, N347 en N350.
Reisadvies
• Vermijd tijdens deze weekenden de A1 tussen Rijssen en knooppunt Azelo.
• Raadpleeg voor vertrek de actuele verkeersinformatie.
• Volg de aanwijzingen en omleidingsroutes op de borden langs de weg.
• Houd rekening met een extra reistijd van 40 minuten.
• Houd rekening met extra drukte op de omleidingsroutes.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie over deze en andere werkzaamheden in de nabije
omgeving op www.A1oost.nl. Wilt u weten wat de reistijd is voordat u op pad
gaat? Check de Rijkswaterstaat Actueel app, @RWSverkeersinfo of www.
rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl.

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.
• Havenstraat (deels), tot en met 30 april
• Havenkade (t.h.v. Schippersstraat),
7 mei 08.00 - 13.00 uur

• Beekstraat (deels), tot en met 17 mei
• Stelplaats (t.h.v. nr.49A), 17 mei tot en
met 4 juni
• Berfloweg/Molenkampweg/Langelermaatweg (deels, in fases), tot en met
4 juni
• Deurningerstraat (tussen rotonde en
M.A. de Ruyterstraat), tot en met 30 juni
• Oelersteeg (deels), 10 mei tot en met
9 juli

