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Gildebor en gemeente klaar
voor eikenprocessierups

Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 30 maart 2021

U kunt het zich vast nog wel herinneren.
In 2020 reden de Gildebor-trekkers
met vernevelaars met veel lawaai door
de Hengelose straten. Het ging om de
preventieve bestrijding tegen de eikenprocessierups, die in de (voor)zomer
voor veel jeuk en overlast kan zorgen.
Ook in het voorjaar van 2021 komen
de trekkers weer langs!
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Hoe zat het ook alweer? In 2020 werden
15.000 eiken in Hengelo behandeld met
aaltjes in de strijd tegen de eikenprocessierups. Dat moest in het donker, de aaltjes
kunnen namelijk niet tegen Uv-licht. De
resultaten van 2020 waren positief. Zo’n
20 tot 30% minder nesten ten opzichte
van 2019 én een afname in omvang van
de nesten tussen de 60 en 65%. Maar
hoe pakken we het dit jaar aan?

Aanpak in 2021

Het is flink koud geweest in februari.
‘Maar daar trekt de rups zich weinig van
aan. Toch worden er een aantal dingen
aangepast in vergelijking met vorig jaar.
Hoewel we tevreden zijn over de resultaten van vorig jaar, hebben we ook geleerd
van onze aanpak. Op een aantal locaties
lag het rendement lager dan verwacht.
Door de machines op een aantal punten
aan te passen, verwachten we dat we
ook hier een beter resultaat behalen’.
‘Zo hebben we een extra machine aangeschaft, daardoor kunnen we nog
efficiënter werken. Daarnaast gebruiken
we andere spuitmondjes op de vernevelaar. Daardoor komt er meer vocht in
de boom én dus meer aaltjes. De boom
blijft daardoor langer nat, zodat het aaltje
meer tijd heeft om een rups te vinden.’

Het tijdstip blijft gelijk: tussen 20.00 en
02.30 uur. De bestrijding start als de
eerste eitjes van de rups uitkomen, vermoedelijk begin april. Daarover houden
we u via onze kanalen op de hoogte.

Wegzuigen nesten

De verwachting is dat het aantal rupsen
en nesten in Hengelo met de biologische
bestrijding flink zal dalen. Nieuw dit
jaar: vanaf het moment dat de rupsen
in processie gaan (dat zijn de bekende
rijen rupsen op de stam en takken),
gaan er twee ‘grondploegen’ op pad.
Deze ploegen zuigen de rupsen al weg
voordat ze overlast gaan veroorzaken.
Als er op plekken nog nesten ontstaan
en op overlast gevende plekken komen
we dan alsnog langs om nesten weg te
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planten. Zo wordt het openbaar groen
prieel/
aantrekkelijker voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en -vlinder.
De bestrijding van de rups vindt uitsluitend plaats op gemeentelijke eiken.
Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor
eiken die op eigen terrein staan.

Contac

Officiële bekendmakingen
Gemeente gesloten

De gemeente is op vrijdag 2 april (goede vrijdag) en maandag 5 april
(tweede paasdag) gesloten.

Afvalinzameling Pasen

Op maandag 5 april (tweede paasdag) haalt Twente Milieu geen afval op.
In plaats daarvan komt Twente Milieu op zaterdag 3 april uw container
legen. Let op dat u de container die dag voor 07.30 uur aan straat zet.
De klantenservice van Twente Milieu is op zaterdag 3 april tussen 09.00
en 15.00 uur bereikbaar via telefoon 0900 - 852 0111 (lokaal tarief) of via
www.twentemilieu.nl/contact.
Het Milieupark aan de Wegtersweg is op maandag 5 april gesloten.
Voedselfiets
Op vrijdag 2 april (goede vrijdag) en maandag 5 april (tweede paasdag)
rijden de voedselfietsen niet. U kunt uw etensresten meegeven op een
andere dag.

Herdenkingsplechtigheid

In verband met de corona-maatregelen vindt dit jaar de adoptie van het
herdenkingsmonument bij het stadhuis in aangepaste vorm plaats. Helaas
is het niet mogelijk voor u om hierbij aanwezig te zijn. Dit jaar draagt
basisschool Mikado de adoptie over aan IKC Esrein. De leerlingen uit de
hoogste groepen van beide scholen hebben een eigen inbreng bij de herdenking, die in het teken staat van Vrijheid en Vrede. Zo wordt de bevrijding
van Hengelo, op 3 april 1945, herdacht. Beelden van de ceremonie kunt u
vanaf 3 april vinden op de Facebookpagina van de gemeente of via www.
hengelo.nl.

Buitenbad open voor banenzwemmen

Door het coronavirus was het Twentebad een tijdje gesloten. Maar daar
is verandering in gekomen. De buitentemperaturen nemen weer toe. Het
Twentebad biedt mensen de mogelijkheid om banen te zwemmen in het
25 meter buitenbad.
Het water wordt verwarmd tot een temperatuur van 22 tot 25 graden.
Maar bij nachtvorst kan het bad vooral ‘s ochtends net onder die
temperatuur zijn. Het gebruik van een wetsuit is daarom toegestaan. Het
zwemwater is nooit kouder dan 19 graden, maar dus nog wel een stuk
kouder dan de 27 graden van het wedstrijdbad.
Mensen kunnen zich buiten in een tent omkleden. Reserveren is verplicht.
Er zijn maximaal 25 zwemmers per ‘blok’ welkom. Kijk voor reserveren en
online betalen, openingstijden en corona-maatregelen op www.twentebad.nl.

Collectes

Van 6 tot en met 10 april collecteert het Fonds Gehandicaptensport.

Bestemmingsplannen
Vooraankondigingen

• Marskant

Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor: het terrein waar voorheen een
brandweerkazerne, een politiebureau en
een basisschool waren gevestigd. Dit
plangebied wordt globaal begrensd door
de Marskant, Willemstraat, Berflobeek
en het pand ‘Markant’. In het plangebied
is de bouw van maximaal 28 woningen
voorzien. In het oostelijk deel 18 stadswoningen aan de zijde van de Marskant
en in het westelijk deel tien stadsvilla’s
langs de Berflobeek.
• Dikkersterrein
Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor het voormalige Dikkersterrein. Dit plangebied wordt globaal
begrensd door de Laan Hart van Zuid,
Industriestraat, het terrein van Stork, het
Dikkersgebouw en het Esrein. Het Dikkersterrein wordt herontwikkeld tot een
gebied waar 300 woningen gerealiseerd
mogen worden met hierbij behorende
ondersteunende (commerciële) functies.
Het is nog niet mogelijk stukken in te
zien of zienswijzen in te dienen. Er wordt
ook geen onafhankelijke instantie in de
gelegenheid gesteld advies uit te brengen
over het voornemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bertien
Scholten (voor de Marskant) en Mariska
de Vries (voor het Dikkersterrein).

Gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 3 maart
2021 het volgende bestemmingsplan
gewijzigd vastgesteld:
• Dalmeden Kern Noord, omgeving
Morel en Rozenbottel
Binnen het gebied Kern Noord in
Dalmeden zijn nog een paar kavels niet
ingevuld. Planologisch kunnen deze
plekken wel ingevuld worden. De huidige
bouwregels maken de invulling lastig.
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Met deze herziening wordt de stedenbouwkundige afronding van Kern Noord
mogelijk gemaakt door de bestaande
bouwregels iets aan te passen. Beide
kavels kunnen worden ingevuld met
maximaal één woning. Daarnaast is
een kantoorfunctie toegestaan zoals
omschreven in de regels.
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 31 maart tot en
met 11 mei 2021 op afspraak inzien en
op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0134-0301.
Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met André Otten.
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State (postbus 20019, 2500
EA Den Haag). Geen beroep kan worden
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 12 mei 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 André Otten.
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• Coldstream nabij 6, kappen 1 esdoorn
(19-03-2021)
• Dasstraat 35, plaatsen overkapping en
schutting (22-03-2021)
• Deldenerstraat 59, kappen 1 haagbeuk
(22-03-2021)
• Dorastraat 34, verplaatsen uitweg
Veel zak
(17-03-2021)
www.he
• F. Hazemeijerstraat 600, vervangen
gevelkozijnen en aanbrengen brandwerende wanden (in hal B05) (22-03-2021)
• Ganzenbosdijk 10, kappen 2 kastanjes
en 3 eiken (17-03-2021)
• Haaksbergerstraat 55, vervangen
magazijnstelling (intern) (18-03-2021)
• Johanna van Burenstraat 27, plaatsen
dakkapel (19-03-2021)
• Landmansweg 178D, plaatsen schutting en veranda (19-03-2021)
• Nieuwstraat 40 en 40A, handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
(veranderen winkelruimte tot wonen/
werken) (19-03-2021)
• Reviusstraat 7, vervangen pannendak
door rietenkap (18-03-2021)
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

• Koekoekweg nabij 18 (achterzijde),
kappen 1 esdoorn. Verlengen beslistermijn met maximaal 6 weken in
verband met strijdigheid bomenverordening. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 08-05-2021.
• Meijlingplein tegenover 13, oprichten
34 woningen, plaatsen erf- of perceelafscheidingen en kappen 1 beuk en 1 boom
	en hebben uitwegen. Verlengen beslistermijn met maximaal 2 weken in verband
met bouwbesluit. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 11-04-2021.

• Raoul Wallenbergstraat 23, (aanvraag
gepubliceerd als Raoul Wallenbergstraat nabij 21, kavel 23) oprichten
woonhuis en hebben uitweg. Verlengen
beslistermijn met maximaal 6 weken in
verband met de constructieve toetsing.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 17-05-2021.

Opschorten beslistermijn

• Molenstraat 13, bekleden kolommen
en luifels gevel. Opschorten beslistermijn op verzoek van de aanvrager. Door
dit besluit is de nieuwe beslisdatum
31-05-2021

Verleend

• Aalststraat 35, handelen in strijd met
bestemmingsplan (in gebruik nemen
woning met zorg) (23-03-2021)
• Benninksweg 61, handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening (realiseren
bijgebouw) (22-03-2021)
• Fedde Schurerstraat 14, plaatsen
dakkapel (19-03-2021)
• Louis Davidsstraat 90, plaatsen
overkapping (25-03-2021)
• Meijersweg 12, bouwen bijgebouw
(22-03-2021)
• R.A. de Monchystraat 10, 12, 14 en 16
	(aanvraag gepubliceerd als R. A. de
zen, het Monchystraat nabij 6) oprichten
n hier
4 woonhuizen (22-03-2021)
• R.A. de Monchystraat 52, plaatsen
dakkapel (25-03-2021)
ange
• Rijnstraat 10, plaatsen erker (19-03-2021)
• Steenzoutweg 20A, wijzigen situering
meer
bedrijfspand (22-03-2021)
en
• Stroweg 17, (aanvraag gepubliceerd als
aaien
Stroweg nabij 16, kavel 23), oprichten
meer
woonhuis (19-03-2021)
e
• Suze Robertsonstraat 1, plaatsen
oen
prieel/afdakje (22-03-2021)
vijan-vlinder.
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• Tobias Asserstraat 22, (aanvraag
gepubliceerd als Tobias Asserstraat nabij
20, kavel 32), oprichten 2-onder-1 kap
woonhuis (25-03-2021)
• Tobias Asserstraat 24, (aanvraag
gepubliceerd als Tobias Asserstraat nabij
20, kavel 33), oprichten 2-onder-1 kap
woonhuis (25-03-2021)
• Uitslagsweg 93-17, aanbrengen reclame
op voorgevel pand (22-03-2021)
• Verlengde Polluxweg 4A, (aanvraag
gepubliceerd als Verlengde Polluxweg,
kavel 3), oprichten woonhuis en hebben
uitweg (25-03-2021)
• Vijverlaan 19, wijzigen kozijnen
(22-03-2021)
• Vikkerhoekweg 46, hebben uitweg
(25-03-2021)
• Willem de Clercqstraat 15 en 17,
veranderen moskee (22-03-2021)
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.

• Voorhof bij het Huys Hengelo, het
instellen van een geslotenverklaring op
het eiland, uitgezonderd van 1 april tot
en met 30 september op woensdag,
zaterdag en zondag van 09.00 uur tot
18.00 uur en het regelen van de toegang met een hekwerk dat opengesteld
en gesloten kan worden
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van
31 maart tot en met 11 mei 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.

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten

Het college van B en W heeft de volgende
verkeersbesluiten genomen:
• Deldenerstraat, het aanwijzen van een
parkeerplaats voor het opladen van
elektrische voertuigen
• Magdalenalaan, het aanwijzen van een
parkeerplaats voor het opladen van
elektrische voertuigen

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.

Hengeloërs kunnen hun huishoudelijk verpakkingsafval zoals plastic verpakkingen, blik en drankenkartons (PMD) gescheiden inleveren. Twente Milieu
haalt het op aan huis via de oranje verpakkingencontainer of via de grote
(ondergrondse) verzamelcontainers in de stad. U kunt de verpakkingen los
in de container gooien, maar ook aanbieden in doorzichtige zakken. Zo kan
er gecontroleerd worden of er geen afval in de zak zit dat er niet hoort, zoals
restafval of gft. Bij de gemeente kwamen signalen dat de doorzichtige zakken
moeilijk verkrijgbaar zijn in de supermarkten. Daarom heeft de gemeente de
supermarkten gevraagd om de zakken in hun assortiment op te nemen. Een
aantal supermarkten heeft besloten om deze zakken te verkopen.
De speciale PMD-zakken zijn te koop bij de onderstaande supermarkten:
Albert Heijn

Christiaan Langefeldstraat 83

Albert Heijn

Thiemsbrug 19

Albert Heijn

Straatsburg 48

Jumbo

Willem de Mérodestraat 40

Jumbo

Woolderesweg 149

Jumbo

Christiaan Langefeldstraat 29

Jumbo

Dikkersplein 9

PLUS

Agathaplein 100

Vergoeding bij veel medisch afval
Hebt u veel medisch afval, zoals stoma-,
incontinentie- en dialysemateriaal, dan
maakt u vaker dan gemiddeld gebruik van
de ondergrondse container of laat u vaker
uw (zorg)container legen. Daarom vergoedt de gemeente Hengelo een deel van
uw afvalkosten. De vergoeding bedraagt
dit jaar maximaal 135,20 euro. U kunt de
vergoeding vanaf 1 april aanvragen bij de
gemeente.

Aanvragen
Hebt u een vergoeding voor 2020 ontvangen, dan stuurt de gemeente u automatisch, in de tweede helft van april, het aanvraagformulier voor 2021 thuis.
Hebt u in 2020 geen aanvraag gedaan, maar hebt u hier in 2021 mogelijk wel
recht op, dan kunt u tot uiterlijk 1 oktober een aanvraag indienen.
U kunt het aanvraagformulier en de bijbehorende folder downloaden via www.
hengelo.nl/medischafval. U zorgt zelf voor een envelop voor het insturen van
het bewijsmateriaal en het ingevulde aanvraagformulier. Kunt u het aanvraagformulier niet printen, dan kunt u het opvragen bij het Zorgloket via telefoon
(074) 245 9131. U krijgt dan het aanvraagformulier, de folder en antwoordenvelop per post thuisgestuurd. U kunt het ook ophalen bij huisarts of apotheek.

Wegwijzer
Contactgegevens

Zakken voor verpakkingsafval te koop

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
Let op! De balies zijn op vrijdag 2 april
en maandag 5 april gesloten.

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.

Zorgcontainer
Woont u in een laagbouwwoning, hebt u veel medisch afval en bent u niet in
staat om zelf uw afval weg te brengen naar een ondergrondse container, dan
kunt u een zorgcontainer aanvragen. De zorgcontainer is een grijze container
die Twente Milieu op afroep komt legen. Kijk voor meer informatie op www.
hengelo.nl/zorgcontainer.

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.

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.
•	Ketelmakerij (tussen Laan Hart van
Zuid en oude Boekeloseweg), tot en
met 1 april

•D
 eurningerstraat (t.h.v. Klaas de
Rookstraat, hinder), tot en met 2 april
•	Prinses Beatrixstraat (t.h.v. Spoorstraat,
hinder), tot en met 2 april
•	Esrein (tussen Loweg en Appendage),
tot en met 9 april
•	Havenstraat (deels), 1 tot en met
30 april
•	Beekstraat (deels), tot en met 17 mei
•	Deurningerstraat (tussen rotonde en
M.A. de Ruyterstraat), tot en met 30 juni

