Verkiezingen Tweede Kamer
Op woensdag 17 maart zijn er verkiezingen voor de leden van de Tweede
Kamer. Ook in deze coronatijd zorgen
we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom
zijn er dit jaar extra mogelijkheden
om uw stem uit te brengen.

Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 2 februari 2021

•	Een aantal stembureaus is ook al open
op maandag 15 maart en dinsdag
16 maart. Deze vroegstembureaus zijn
vooral bedoeld voor mensen met een
kwetsbare gezondheid.
•	Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen
ook per brief stemmen.

Stempas en kandidatenlijst

Uiterlijk op 3 maart ontvangt u uw stempas. Kiezers van 70 jaar en ouder krijgen
daarna (uiterlijk 11 maart) nog een pakket
met een briefstembiljet, een envelop voor
het briefstembiljet, een retourenvelop en
een instructie.
De kandidatenlijsten worden uiterlijk op
15 maart huis-aan-huis bezorgd. Op de
kandidatenlijst kunt u zien op wie u kunt
stemmen. Ook vindt u er een overzicht
van alle stembureaus en vroegstembureaus in Hengelo.

Stemmen bij volmacht: iemand
anders gaat voor u stemmen

Als u niet zelf kunt stemmen, kunt u een
andere kiezer een volmacht geven. Deze
persoon (de gemachtigde) mag dan
namens u gaan stemmen. Er zijn twee
manieren om iemand te machtigen:

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 9 februari een digitale Politieke
Markt. Het programma is als volgt:
A
19.15 - 20.45 uur Rapport Verwevenheid zorg & criminaliteit
21.00 - 22.00 uur Oprichting Stichting Twente Board
B
20.00 - 20.30 uur	Bestemmingsplan Dalmeden Kern Noord,
		 omgeving Morel en Rozenbottel
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 10 februari vanaf
19.30 uur. Op de agenda staan onder meer:
•	Ambitieplan Burgerpark Weusthag
•	Bestedingsplan bodem en ondergrond
•	Plan van aanpak Omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid
•	Bestemmingsplan Kavels Stromen
•	Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2020
•	Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Hengelo
De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.hengelo.nl/
bestuursagenda.

Inzameling textiel

Tot 12 februari zamelt de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Ondersteuning oud textiel in. U ontvangt een inzamelzak aan huis. Daarop staat
vermeld op welke dag men de zak weer komt ophalen.

Militaire oefening

Van 8 tot en met 10 februari is er een militaire oefening in de omgeving
Hengelo, Almelo en Lochem. De militairen richten een verbindingspost in
en maken gebruik van vrachtauto’s en andere voertuigen. Ze zijn bewapend
maar er wordt geen (oefen)munitie gebruikt.
Defensie behoort tot de groep vitale organisaties om Nederland te laten
blijven functioneren. Militairen moeten altijd voorbereid zijn om een noodzakelijke bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren. Daarom gaan oefeningen
door, ook in corona-tijd.

Op de stempas
U kunt iemand machtigen door de achterkant van de stempas in te vullen. Dit
is de gemakkelijkste manier en het kan
zelfs nog op de dag van de stemming.
De gemachtigde kan iedereen zijn die
in Hengelo woont en ook een stempas
heeft ontvangen. De ingevulde stempas
geeft u, samen met een kopie van uw
identiteitsbewijs, aan uw gemachtigde.

Schriftelijke volmacht
Wilt u iemand machtigen die niet in
Hengelo woont, maar wel een stempas
heeft ontvangen? Dat kan met een
schriftelijke volmacht. Hiervoor moet
u een formulier invullen dat u vindt op
www.hengelo.nl (zoek op ‘Verkiezingen’).
U vult het formulier in en stuurt het naar
de gemeente. De gemeente moet uw
verzoek uiterlijk op vrijdag 12 maart
om 17.00 uur hebben ontvangen. Uw
gemachtigde krijgt een volmachtbewijs
thuisgestuurd. Met dat bewijs kan hij
namens u gaan stemmen.

U krijgt de kiezerspas meteen mee.
U kunt geen kiezerspas aanvragen voor
uw partner of huisgenoot. Elke kiezer
moet persoonlijk langskomen.

Voor alle volmachten geldt dat de
gemachtigde:
•	nooit meer dan drie machtigingen
mag aannemen;
•	de volmachtstem(men) tegelijk met
zijn eigen stem moet uitbrengen.

Let op: U kunt maar één keer een
kiezerspas aanvragen. Raakt u die kwijt
of komt de pas niet bij u aan, dan kunt u
niet stemmen.

Kiezerspas: u wilt in een andere
gemeente stemmen

Als u in een andere gemeente wilt
stemmen, hebt u een kiezerspas nodig.
Met een kiezerspas kunt u stemmen
in elk stembureau in Nederland. Er zijn
twee manieren om een kiezerspas aan
te vragen:
Mondeling
Op het Publieksplein in het stadhuis kunt
u een kiezerspas aanvragen. Dat kan tot
en met vrijdag 12 maart 17.00 uur. Neem
uw stempas en identiteitsbewijs mee.

Schriftelijk
U downloadt het formulier ‘Verzoek om
een kiezerspas’ op www.hengelo.nl (zoek
op ‘Verkiezingen’). U vult het formulier
in en stuurt het naar de gemeente. De
gemeente moet uw verzoek uiterlijk op
vrijdag 12 maart om 17.00 uur hebben
ontvangen. U krijgt uw kiezerspas per
post toegestuurd.

Meer weten?

Meer informatie over de verkiezingen
vindt u op www.hengelo.nl (zoek op ‘Verkiezingen’). U kunt ook bellen met 14074
of mailen naar gemeente@hengelo.nl.
De balies in het stadhuis (Burgemeester
van der Dussenplein 1) zijn geopend op
maandag en woensdag van 08.30 uur tot
16.30 uur, op dinsdag en donderdag van
08.30 uur tot 20.00 uur (na 16.30 uur alleen op afspraak) en op vrijdag van 08.30
uur tot 12.00 uur. Op vrijdag 12 maart
zijn de balies tot 17.00 uur geopend.
Maak bij voorkeur een afspraak. Dan
hoeft u niet lang te wachten.

Officiële bekendmakingen
Beleidsregels re-integratie
Concept

Het college van B en W heeft op
26 januari 2021 de concept Beleidsregels
re-integratie vastgesteld. Deze regels
geven aan:
•	Hoe de gemeente invulling geeft
aan beschut werk, de volgorde van
plaatsing bepaalt en omgaat met de
wachtlijst beschut werk
•	Hoe de gemeente invulling geeft aan
het verstrekken van meeneembare
voorzieningen
•	Hoe de gemeente ondersteuning naar
werk verleent aan niet-uitkeringsgerechtigden.
Inzien en zienswijzen
U kunt de concept Beleidsregels reintegratie van 3 februari tot en met
16 maart 2021 inzien via www.hengelo.nl/
terinzage. Tijdens de inzagetermijn kunt
u schriftelijk of mondeling zienswijzen
indienen bij het college van B en W. Voor
het mondeling indienen van zienswijzen
of meer informatie kunt u contact opnemen met Richard Kotterik of Sandrine
Wermelink.

Bestemmingsplannen
Gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 13 januari
2021 het volgende bestemmingsplan
gewijzigd vastgesteld:
• Spoorfietsen
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U mag stemmen als u Nederlander bent
en op de dag van de stemming 18 jaar of
ouder bent.
De stembureaus zijn op 15, 16 en 17
maart open van ’s morgens 07.30 uur tot
’s avonds 21.00 uur. U mag stemmen bij
elk stembureau in Hengelo.
Hebt u tijdens de verkiezingen coronaklachten? Machtig dan iemand anders
om uw stem uit te brengen.

Bele

Het bestemmingsplan Spoorfietsen is
opgesteld om mogelijk te maken dat het
huidige spoorfiets-traject met ongeveer
300 meter in zuidelijke richting wordt
verlengd, tot aan de Bruninksweg in
Twekkelo. Het verlengen van de spoorlijn
is in eerste instantie bedoeld omdat het
huidige traject aan de korte kant is. Door
het traject iets door te trekken, hebben
bezoekers de kans langer te genieten
van de spoorfietsbeleving. Verder wordt
het eindpunt in Twekkelo beter zichtbaar
en bereikbaar en is het ook beter in te
richten voor mindervaliden. Ook kunnen
twee authentieke zoutboortorens en een
voormalige zoutwagon geplaatst worden,
die gebruikt gaan worden als trekkershut.
Tenslotte kan de bestaande stallingsruimte nabij het startpunt (FBK-stadion)
voorzien worden van dichte wanden.
Wijzigingen
Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is een aantal wijzigingen in
het vastgestelde plan opgenomen. Een
overzicht van alle wijzigingen vindt u in
de staat van wijzigingen.
Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de
bijbehorende stukken van 3 februari
tot en met 16 maart 2021 op afspraak
inzien en op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.
BP0126-0301. Voor het maken van een
afspraak kunt u contact opnemen met
Debby Bouwhuis en Marije Brummelhuis.
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Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State (postbus 20019, 2500 Veel zak
EA Den Haag). Geen beroep kan worden www.he
ingesteld door belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten dat
zij geen zienswijzen bij de gemeenteraad
hebben ingebracht. Daarnaast kan iedere
belanghebbende beroep instellen tegen
de planonderdelen die gewijzigd zijn
vastgesteld. Het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan treedt in
werking op 17 maart 2021. Gelijktijdig
met het indienen van een beroepschrift
kunt u de Voorzitter van genoemde
Afdeling vragen een voorlopige
voorziening te treffen. Het besluit treedt
dan niet eerder in werking totdat op dat
verzoek is beslist. Aan de indiening van
zowel een beroepschrift als een verzoek
om voorlopige voorziening zijn kosten
verbonden. Kijk voor meer informatie op
www.raadvanstate.nl of neem contact
op met Debby Bouwhuis en Marije
Brummelhuis.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

•	Hollands Diep nabij Grevenbicht 4
(kavel 76), hebben uitweg (26-01-2021)
•	Ir. M. Schefferlaan 34, hebben uitweg
(12-01-2021)
•	Jan Tinbergenstraat 136, aanbrengen
gevelreclame (20-01-2021)
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•	Louis Davidsstraat 90, plaatsen
overkapping (16-01-2021)
•	Oosterveldsingel (kavel 7, 9 en 19),
kappen 8 populieren, 2 wilgen, 1 berk,
2 esdoorns, 1 eik en 8 elzen (27-01-2021)
•	Slachthuisweg 47, uitbreiden bedrijfshal (21-01-2021)
•	Torenlaan 76, veranderen/vergroten
schuur (20-01-2021)
•	Woolderesweg nabij 84 en 92, kappen
6 iepen (21-01-2021)
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

•	Opaalstraat 31, plaatsen hekwerk.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met strijdigheid
bestemmingplan. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 11-03-2021.
•	Schalmedenweg 6, bouwen kapschuur.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met strijdigheid
bestemmingplan. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 07-03-2021.
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•	Bataafse Kamp nabij 1, aanleggen
extra parkeerplaatsen (22-01-2021)
•	Bruinsweg 32, handelen met gevolgen
voor beschermde monumenten
(veranderen boerderij) (22-01-2021)
•	Ganzenbosdijk 10 (aanvraag gepubliceerd als Ganzenbosdijk nabij 10),
oprichten woonhuis en verplaatsen
uitweg (27-01-2021)
•	Grave 12 (kavel 83), oprichten woonhuis en hebben uitweg (25-01-2021)
•	Het Plein 10, plaatsen hekwerk
(28-01-2021)
•	Linne 4 (aanvraag gepubliceerd als
Linne nabij Grevenbicht 12, kavel 67),
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(26-01-2021)
•	Max van der Stoelstraat 8 (aanvraag
gepubliceerd als Max van der Stoelstraat kavel 28), oprichten woonhuis en
hebben uitweg (28-01-2021)
•	Max van der Stoelstraat 11 (aanvraag
gepubliceerd als Max van der Stoelstraat nabij 12, kavel 12), oprichten
vrijstaand woonhuis (28-01-2021)
•	Sloetsweg 153, intern verbouwen open
leercentrum OSG (28-01-2021)
•	Wolfkaterweg 87 en 89 (aanvraag
gepubliceerd als Wolfkaterweg nabij 85),
oprichten 2 woonhuizen (27-01-2021)

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.

Uitgebreide procedure
Ontvangen

•	Höltersweg 50, handelen in strijd met
bestemmingsplan (realiseren LNG
afgiftepunt bij Shell Westermaat)
(26-01-2021)
De ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter inzage wordt gelegd.

Verleend

•	Anthoniusstraat 52, brandveilig
gebruiken wijkcentrum (22-01-2021)
•	Generatorstraat 61, handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
(renoveren hoogspanningsstation)
(26-01-2021)
•	Oude Postweg 55, brandveilig gebruiken basisschool en peuterspeelzaal
(26-01-2021)

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

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
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Verleend

•	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
• Esrein (tussen Appendage en Loweg),
22 februari tot en met 10 maart

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

Inzien en beroep
U kunt de desbetreffende stukken
gedurende zes weken op afspraak
inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen.
De besluiten zijn ten opzichte van de
ontwerpbesluiten niet gewijzigd. Tegen
deze besluiten kunt u desgewenst,
gedurende zes weken na de datum van
verzending van deze besluiten, een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
afdeling Bestuursrecht 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 een parkeerplaats
voor het opladen van elektrische
voertuigen op de hoek Achterhoekse
Molenweg/Gerard Doustraat
•	Het aanwijzen van een parkeerplaats
voor het opladen van elektrische
voertuigen aan de Anna Bijnsstraat
•	Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen
voor het opladen van elektrische voertuigen op het parkeerterrein aan de Bazaar

•	Het aanwijzen van een parkeerplaats
voor het opladen van elektrische
voertuigen aan de Boerhaavelaan
•	Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische
voertuigen op het parkeerterrein aan de
Jan Voermanstraat
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van
3 februari tot en met 16 maart 2021 op
afspraak inzien bij het Publieksplein.
Wanneer u belanghebbende bent, kunt u
tijdens de inzagetermijn een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college
van B en W. Het bezwaarschrift moet
worden ondertekend en tenminste
bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar. Gelijktijdig
met het indienen van een bezwaarschrift
kunt u de voorzieningenrechter van de
rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht (postbus 10067, 8000 GB Zwolle)
vragen een voorlopige voorziening te
treffen. Een verzoek om een voorlopige
voorziening moet dezelfde gegevens
bevatten als een bezwaarschrift.

Wat groen kan doen

Het vergroenen van de asfaltplaat aan de Wessex is het eerste resultaat van
het project ‘Van grijs naar groen’. Geen plaat asfalt meer, maar een groene
invulling. Op de foto zien we nu nog zwarte grond, maar als het geplante groen
binnenkort opkomt, wordt het een kleurrijk geheel.
Door deze asfaltplaat te vervangen door groen, houden we water langer vast
en gaan we droogte en wateroverlast tegen. In 2021 gaan we met ‘Van grijs
naar groen’ aan de slag in de Slangenbeek en Wilderinkshoek.

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.

Alle kleine beetjes helpen. Hebt u bijvoorbeeld een versteende tuin? En wilt
u vergroenen, maar hebt u geen idee waar u moet beginnen? Ga naar www.
groenblauwtwente.nl en kijk wat u in uw eigen tuin kunt doen!

