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Deurningerstraat weer open
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De werkzaamheden aan de Deurningerstraat zijn na ongeveer
10 maanden afgerond. De weg
ging op vrijdag 29 oktober weer
open. Het resultaat: een klimaatbestendige inrichting mét stiller
asfalt en vrijliggende fietspaden
langs een groot deel van de straat.
Doorstroming én
verkeersveiligheid flink verbeterd

Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 2 november 2021

Op vrijdag 2 juli ging het eerste deel van
de weg al open. Doorrijden vanaf de
M.A. de Ruyterstraat naar de rotonde
Sloetsweg was toen weer mogelijk.
Dat deel van de weg kreeg volledig
vrijliggende fietspaden. Na de bouwvak
werd gewerkt aan het deel tussen de
M.A. de Ruyterstraat en de Oldenzaalsestraat. Op dit stuk was te weinig ruimte
voor vrijliggende fietspaden, daar zijn
fietssuggestiestroken aangebracht. De
verkeersveiligheid en doorstroming is
hiermee verbeterd.

Nabestaanden kunnen hun dierbaren gedenken tijdens twee gelegenheden. Op woensdag 3 november is er een herdenkingstocht over
het begraaf- en gedenkpark aan de
Oldenzaalsestraat. Op zondag
7 november is de Allerzielenviering
op het begraaf- en gedenkpark aan
de Deurningerstraat.

Herdenkingstocht
woensdag 3 november

Vanaf 18.30 uur bent u welkom.
Om 19.00 uur is er buiten een korte

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt op dinsdag 9 november een Politieke Markt in
de raadzaal van het stadhuis. Het programma is als volgt:
19.00 - 21.00 uur	Bestemmingsplan Vooroorlogse wijken,
		
omgeving Heemafterrein-Bornsestraat
21.15 - 22.30 uur Afspraken beleid bij verkoop gemeentelijk vastgoed
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.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op woensdag 10 november vanaf 17.00 uur
in de raadzaal. Op de agenda staan onder meer:
•	Tweede Beleidsrapportage 2021
•	Beleidsbegroting 2022-2025
•	Belastingverordeningen en -tarieven 2022
•	Uitvoeringskrediet marktplein en omgeving
Er wordt vergaderd van 17.00 tot 18.30 uur, en weer vanaf 19.30 uur.
U bent welkom om de raadsvergadering bij te wonen. U kunt de vergadering ook volgen via www.hengelo.nl/gemeenteraad.
De agenda kan nog wijzigen. Kijk voor de definitieve agenda en de
bijbehorende stukken op www.hengelo.nl/bestuursagenda.

Militaire oefening

Op 4 en 5 november is er een militaire oefening op Twente Airport, ook ’s
avonds en ‘s nachts. Bij de oefening worden gevechts- en transporthelikopters en een gevechtsvliegtuig ingezet. Er wordt oefenmunitie gebruikt.

Collectes

Tot en met 6 november collecteert het Diabetes Fonds. Van 8 tot en met
13 november collecteert Alzheimer Nederland.

Moeilijke brief gekregen?
Neem de brief mee naar
het ontwikkelplein in de
bibliotheek aan de Beursstraat. Dan kijken we er
samen naar. Dat kan elke
maandag tussen 14.00
en 16.00 uur en dinsdag
tussen 10.00 en 12.00 uur.
De hulp is gratis.

Nieuw regenwaterriool

In de grond werd gewerkt aan het
renoveren van het vuilwaterriool en de
aanleg van een regenwaterriool. De
regenpijpen aan de voorkant van de
huizen zijn rechtstreeks aangesloten op
dat regenwaterriool. Het water stroomt

Herdenkingsbijeenkomsten

Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen
die iemand heeft verloren. Ook wanneer
diegene ergens anders is begraven of de
asbestemming heeft gevonden.

De gemeenteraad vergadert

De klus is nog niet helemaal klaar.
Veertien nieuwe esdoorns worden nog
dit najaar langs de straat aangeplant.

•D
 enne
en Ir. M
5 nove
•	Henry
vervolgens door naar de Tichelwerkvijver. Wolter
Op die manier wordt het vuilwaterriool
•	Paul P
minder belast én gaat er alleen vuil water
tot en
naar de rioolwaterzuivering. Ook met
de regenwaterafvoer van de weg is iets
speciaals. Die afvoer is gekoppeld aan de
groenvakken. Op deze manier worden de
bomen langs de weg van water voorzien.
Een mooie manier om schoon regenwater te hergebruiken.

gezamenlijke overdenking. Daarna begint
de verlichte tocht. Langs de route staan
fakkels en er zijn verschillende muzikale
optredens. Na afloop kunt u buiten een
kop koffie of thee drinken.

Allerzielenviering
zondag 7 november

Vanaf 15.00 uur bent u welkom. De
viering 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. Het begraaf- en gedenkpark is
verlicht met fakkels en vuurkorven, en
er is passende muziek. Afsluitend is er
koffie en thee bij de ingang.

Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 27 oktober
2021 het volgende bestemmingsplan
vastgesteld:
•	Kavel Deldenerstraat - Lombokstraat
Dierenkliniek Beekzicht is van plan om
zich te vestigen op de locatie aan de
Deldenerstraat. Het betreffende perceel
is in eigendom van Janssen de Jong
Projectontwikkeling en maakte samen
met het naastgelegen perceel deel uit
van een ontwikkeling van een appartementencomplex. Voor dit appartementencomplex is in het verleden ook een
bouwvergunning is afgegeven.
Deze ontwikkeling wordt niet meer gerealiseerd, de betreffende kavel is nu gesplitst
in twee percelen. Op de westelijke kavel
wil de dierenkliniek zich vestigen.
Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 3 november tot en
met 14 december 2021 inzien op https://
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0164.BP0155-0301. Tijdens de
inzagetermijn kunnen belanghebbenden
een beroepschrift indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State (Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag). Het besluit tot vaststelling van
het bestemmingsplan treedt in werking
op 15 december 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 Mariska de Vries.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

•	Lepelaarstraat 32, plaatsen dakopbouw en oprichten berging
(24-10-2021)
• Stelplaats nabij 13, oprichten
24 appartementen en 11 woonhuizen
(25-10-2021)
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

•	Deurningerstraat nabij 278, kappen
	3 dennen. Verlengen beslistermijn
met maximaal 6 weken in verband met
bomenverordening. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 08-12-2021.
•	Oosterbosweg 1, realiseren 2 dakkapellen. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met
bouwbesluit. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 04-12-2021.

Verleend

•	Beekstraat 7, 9, 11, 13 en 15 (aanvraag
gepubliceerd als Beekstraat nabij 5),
oprichten 5 woonhuizen (22-10-2021)
•	Beursstraat 18-6, plaatsen balkonbeglazing (25-10-2021)
•	Brederostraat 262, plaatsen erker
(25-10-2021)
•	Buitenweg 67, vervangen kozijnen en
enkel glas door dubbel glas (26-10-2021)

•	Deldenerstraat 6-22, realiseren
reclame-uitingen op winkelpand
(25-10-2021)
•	Elsloo 11, plaatsen schutting en
hebben uitweg (26-10-2021)
•	Jan Luikenstraat 16, veranderen/
vergroten woonhuis (25-10-2021)
•	Langelermaatweg 147, wijzigen
draagconstructie (26-10-2021)
•	Twekkelerweg 333 (chaletpark
De Waarbeek), kappen 4 beuken
(25-10-2021)
•	Zoutwinningsweg 22A t/m 22E en
Steenzoutweg 23A t/m 27F (aanvraag
gepubliceerd als Zoutwinningsweg
nabij 25), oprichten 2 bedrijfsverzamel	gebouwen en hebben 3 uitwegen
(28-10-2021)
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.

Uitgebreide procedure
Ontvangen

•	Lansinkesweg 59, handelen met
gevolgen voor beschermde monumen	ten (toevoegen extra spreekkamer
entreehal watertoren) (25-10-2021)
•	Sluitersdijk 42, brandveilig gebruiken
zorgboerderij (27-10-2021)
De ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
zienswijzen indienen tegen de ontwerpbesluiten die ter inzage worden gelegd.

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.
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•T
 uindorpstraat (t.h.v. F. Hazemeijerstraat, 1 richting), 15 en 16 november
•	Duizendpoot (tussen Sprinkhaan en
Beekjuffer), tot en met 19 november
• Ruijsdaelstraat (t.h.v. nrs. 37-43), 16 tot
en met 18 november en 23 november
• Dennenbosweg (tussen Bornsestraat
en Kastanjeplein), 8 tot en met
26 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

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 of de gratis BuitenBeter app.
Lukt het niet via internet of app?
Dan mag 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.

