Twee unieke video’s over vrijheid
Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid kunnen en mogen
leven. Helaas is het net als vorig
jaar niet mogelijk om dat samen te
doen. Maar we kunnen er zeker wel
samen bij stilstaan. Daarom hebben
we in Hengelo twee bijzondere
videorapportages gemaakt.

In de jeep met veteraan
Henry Porter

Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 4 mei 2021

Als 17-jarige jongen vertrok Henry Porter
uit Liverpool in de strijd tegen de Duitse
bezetter. Aangekomen in Twente bracht
hij niet alleen vrijheid, hij vond er ook
zijn grote liefde. 76 jaar later woont
Henry Porter nog steeds in Hengelo. Kort
geleden beleefde onze veteraan in een
oldtimer jeep een deel van de toenmalige
bevrijdingsroute door Driene en Hengelo.
Burgemeester Sander Schelberg
vergezelde hem. Samen spraken ze over
vrijheid, de liefde voor het leven en de
toekomst. Kijk mee naar deze unieke en
onvergetelijke rit.

Baas boven Baas special:
Hengelose jongeren over vrijheid

We hebben afgelopen maand ook aan
de Hengelose jongeren gevraagd wat
vrijheid voor hen betekent en hoe zij
het graag zouden vieren. Burgemeester
Sander Schelberg: ‘Vrijheid is een groot

goed, dat we samen moeten koesteren.
Échte vrijheid zit in heel veel dingen.
Kun je bijvoorbeeld altijd zeggen wat je
denkt? Kun je zijn wie je bent? En wat
doet het met je als je hier als kind bent
gekomen, op de vlucht vanuit een oorlogsgebied? Ik wil graag jaarlijks bij die
thema’s stilstaan en
ben benieuwd welke
ideeën de kinderen
daarover hebben’,
aldus de burgemeester. Via een
speciaal ontwikkelde

Baas boven Baas swipe-app konden de
Hengelose jongeren hun ideeën geven
over het thema vrijheid. Bovendien is
het Baas-boven-Baas team Hengelo in
geweest en sprak onder andere met
Milan, Shimaa, Madelief, Vano, Jay én
kinderen uit groep 8 van IKC Esrein. Dit
alles is te zien in de Baas boven Baas
special over vrijheid.
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Laatste deel Deldenerstraat op de schop
Op maandag 10 mei start aannemer
Strukton met de laatste fase van de
werkzaamheden aan de Deldenerstraat. Het gaat om het deel vanaf de
kruising met de Tuindorpstraat tot aan
de Langestraat, inclusief Mitchamplein
en Marskant (tot Brugstraat). Dit deel
is afgesloten. Voor het doorgaande
verkeer worden omleidingen ingesteld.

Centrumring van Langestraat tot
Brugstraat als eerste aan de beurt

Gemeente gesloten

De gemeente is op woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) gesloten.

Voedselfiets

Op woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) rijden de voedselfietsen niet.
U kunt uw etensresten meegeven op een andere dag.

De gemeenteraad vergadert

De werkzaamheden zijn in verschillende
delen opgeknipt. Op 10 mei starten de
werkzaamheden aan de centrumring:
Marskant (tot de Brugstraat) en Deldenerstraat (tot aan de Langestraat). Deze werkzaamheden zijn eind november afgerond.
Aansluitend starten de werkzaamheden

rondom het Mitchamplein en richting
kruising Tuindorpstraat. Deze herinrichting
duurt tot in de zomer van 2022.

Betere doorstroming en
verkeersveiligheid

Met de volledige herinrichting van deze
laatste fase verbeteren we de doorstroming, verkeersveiligheid, de groenstructuur én de rioleringsstructuur. Belangrijk
onderdeel daarvan is de aanleg van
vrijliggende fietspaden, waardoor de
verkeersveiligheid verbetert. Er wordt
een flink stuk fietssnelweg F35 (vanaf
Mitchamplein tot aan de Brugstraat)
aangelegd. Door het plaatsen van nieuwe
(intelligente) verkeersregelinstallaties
kan al het verkeer op een slimme, veilige
en efficiënte manier worden geregeld.

Bij totale werk

Werk in 2021
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Fase 1a
Straat: Marskant, Deldenerstraat
en Mitchamplein

Politieke Markt
De gemeenteraad houdt op dinsdag 11 mei een digitale Politieke Markt.
Het programma is als volgt:

In uitvoering:

A
19.30 - 20.45 uur	Huisvesting Academie FC Twente en Heracles /
Ontwikkelingen sportpark Veldwijk
21.10 - 22.30 uur (Mandaat)bevoegdheden college en raad

vanaf 10 mei 2021
t/m november 2021

Fase 1b
Straat: Marskant, tussen de
Willemstraat & Brugstraat
In uitvoering:

B
19.45 - 21.00 uur Scenario’s ecologisch maaibeheer
21.20 - 22.15 uur Verordening bekostiging leerlingenvervoer
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.
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Infopunt

Werk in 2021 -2022

Fase 2

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert digitaal op woensdag 12 mei vanaf
19.30 uur. Op de agenda staan onder meer:

De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u op
www.hengelo.nl/bestuursagenda.

Op de locatie van het huidige parkeerterrein langs de Marskant komt straks
woningbouw. De Berflobeek krijgt in dat
project een prominentere plek. Uiteindelijk wordt ook het regenwaterriool van de
Deldenerstraat en de Marskant aangesloten op de Berflobeek. Daarvoor is het
nodig om het huidige gemengde rioolstelsel om te bouwen naar een gescheiden
rioolstelsel: een regenwaterriool en een
vuilwaterriool. Het regenwaterriool in de
Marskant en de Deldenerstraat voorkomt
zo wateroverlast en biedt de mogelijkheid om in de toekomst meer verharde
oppervlakken vanuit de binnenstad op
aan te sluiten.

FASERING & PLANNING

Voorlopig vinden de Politieke Markten en raadsvergaderingen digitaal
plaats. U kunt de vergaderingen volgen via www.hengelo.nl of via www.
youtube.com/gemeentehengeloOV.

• Benoeming raadslid LokaalHengelo
• Uitwerking aanbevelingen Rekenkamerrapport ‘Professionaliseren 		
vastgoed binnen de gemeente Hengelo’
• Benoeming leden Raad van Toezicht Dr. Schaepmanstichting
• Bestemmingsplan herontwikkelingslocaties Brugstraat en Beekstraat
• Aanvraag verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder Bruggink

Vervangen riolering en aansluiting
Berflobeek

Conta

Straat: Mitchamplein, Deldenerstraat, Tuindorpstraat & Marssteeg
In uitvoering:

november 2021
t/m juli 2022

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Bantingstraat 21, bouwen erker met
luifel (22-04-2021)

• Biesbosch 10, veranderen/vergroten
(intern) woonhuis (20-04-2021)
• Braam 3, plaatsen dakkapel
(26-04-2021)
• Breemarsweg 399, vervangen kap door
hogere kap met 2 dakkapellen
(21-04-2021)

• Carl Muckstraat 2, plaatsen airco
(23-04-2021)
• Dennenbosweg 48, handelen in strijd
regels ruimtelijke ordening (opschuiven
(reeds vergunde) woonhuis en plaatsen
overkapping) (23-04-2021)
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• Drienerparkweg 8, kappen 1 berk
(22-04-2021)
• Frederikstraat nabij 39, oprichten
14 garageboxen (23-04-2021)
• Grundelweg 1, verplaatsen uitweg
(23-04-2021)
• Haaksbergerstraat 67, oprichten
polyesterhars verwerkend bedrijf
(20-04-2021)
• Industrieplein 1, milieuneutraal
veranderen bedrijf voor assemblage
gasturbines en compressoren
(21-04-2021)
• J.C. Bloemstraat 14, plaatsen carport
(23-04-2021)
• Jan van Galenstraat 302, aanpassen
gevels, dichtleggen vloeren, maken
nieuwe entree met trap en hellingbaan
(22-04-2021)
• Jean Louis Pisuissestraat 26,
uitbreiden woonhuis (23-04-2021)
• Nico van Suchtelenstraat 19, plaatsen
dakkapel (19-04-2021)
• Nieuwstraat 45, aanpassen pui en
indeling pand (23-04-2021)
• Oosterveldsingel nabij 33 (kavel 20),
oprichten bedrijfspand en hebben
uitweg (21-04-2021)
• Pasteurstraat 35, uitbreiden garage en
vervangen schutting (23-04-2021)
• Stroweg nabij 12 (kavel 18), oprichten
woonhuis (23-04-2021)

e.com/ De publicatie van bovenstaande aanvraengelo. gen 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.
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Verlengen beslistermijn

• Floresstraat 27 t/m 37 (oneven) en
Celebesstraat 59 t/m77 (oneven),
oprichten 16 woonhuizen. Verlengen
beslistermijn met maximaal 6 weken
in verband met bouwbesluit. Door
dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 09-06-2021.
• Haaksbergerstraat 166 en 166A,
	verbouwen ruimte naar feest-/evenementenzaal. Verlengen beslistermijn
met maximaal 6 weken in verband met
bouwbesluit. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 08-06-2021.

Verleend

•	Biesbosch 2 (aanvraag gepubliceerd
als Biesbosch nabij Grevelingen 6,
kavel 35), oprichten woonhuis
(23-04-2021)
• Carl Muckstraat 21, revitaliseren
gevels en aanbrengen luifel bij entree
(22-04-2021)
• Deldenerdijk nabij 71, inrichten
werkterrein (tijdelijk voor 2 maanden)
(22-04-2021)
• Elsbeekweg nabij 76, vervangen
carport voor garagebox (26-04-2021)
• Enschedesestraat nabij 164, oprichten
werk- en opslagunits (26-04-2021)
• Ganzenbosdijk 10, kappen 2 kastanjes
en 3 eiken (23-04-2021)
• Jan Tinbergenstraat 172, aanbrengen
reclame-uiting (22-04-2021)
• Johanna van Burenstraat 27, plaatsen
dakkapel (23-04-2021)
• Max van der Stoelstraat 1 (aanvraag
gepubliceerd als Max van der Stoelstraat kavel 7), oprichten woonhuis
(22-04-2021)

• Nico Maasstraat 47, plaatsen dakkapel
(26-04-2021)
• Nijhuisbinnenweg ter hoogte van Oeler
schoolpad 2 e.v., renoveren en vervangen damwanden (26-04-2021)
• Sloetsweg 250, aanbrengen reclameuitingen aan pand (22-04-2021)
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
meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Wet bodembescherming
Ingekomen melding

Het college van B en W heeft op 13 april
2021 een melding op grond van het
Besluit uniforme saneringen ontvangen
van Stichting Twickel. Deze melding gaat
over het voornemen om een bodemsanering uit te voeren aan de:
• Dasstraat 69, kadastrale sectie T,
nummer 9534
Als de melding voldoet aan de Wet
bodembescherming, dan mag de melder
vijf weken na de ontvangstdatum
beginnen met de sanering.

Gevonden/verloren voorwerpen 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 nu 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/
verlorenofgevond

Praat mee over klimaatverandering

Op dinsdag 11 mei en dinsdag 22 juni gaan Hengelose inwoners en de gemeente Hengelo met elkaar in gesprek over de gevolgen van het veranderende
klimaat. Het aanpakken van die gevolgen vraagt om een aanpassing van
onze omgeving. Alle Hengeloërs zijn welkom om hierover met de gemeente
in gesprek te gaan.
Geef u op voor de Klimaatpraat!
Wilt u graag bijdragen aan het aanpakken van klimaateffecten?
Geef u dan op via www.hengelo.nl/klimaat en praat mee. De beide sessies
vinden online plaats, van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Dinsdag 11 mei focust op de gevolgen van klimaatverandering.
Dinsdag 22 juni ligt de focus op het vinden van gezamenlijke oplossingen.
De informatie die wordt opgehaald tijdens de 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.
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.

Doorzichtige zakken voor verpakkingsafval

U kunt uw huishoudelijk verpakkingsafval van plastic, blik en drankenkartons
kwijt in de eigen oranje verpakkingencontainer of in een van de (ondergrondse)
verzamelcontainer in de stad. U kunt het los in de container gooien, of aanbieden in een doorzichtige zak. Zo kan Twente Milieu de inhoud controleren.
De gemeente kreeg signalen dat doorzichtige zakken moeilijk verkrijgbaar
waren. Daarom heeft de gemeente de supermarkten gevraagd om die
zakken in hun assortiment op te nemen.
De doorzichtige PMD-zakken zijn te koop bij de volgende supermarkten:
Albert Heijn

Christiaan Langefeldstraat 83

Albert Heijn

Thiemsbrug 19

Albert Heijn

Straatsburg 48

Albert Heijn

Boekeloseweg 26

Albert Heijn

Uitslagsweg 95-1

Albert Heijn

Willem de Mérodestraat 10

Coop

Paul Steenbergenstraat 5

Jumbo

Willem de Mérodestraat 40

Jumbo

Woolderesweg 149

Jumbo

Christiaan Langefeldstraat 29

Jumbo

Dikkersplein 9

Jumbo

Oude Molenweg 40

PLUS

Agathaplein 100

Werkzaamheden A1 Rijssen - knooppunt Azelo
Rijkswaterstaat verbreedt de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo. Het
gedeelte tussen Rijssen (afrit 28) en knooppunt Azelo wordt geasfalteerd.
De A1 wordt dan in één richting afgesloten. Weggebruikers moeten rekening
houden met ernstige verkeershinder en extra reistijd.

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.

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

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.

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.

•	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

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 woensdag
5 mei gesloten

• Deurningerstraat (tussen rotonde en
M.A. de Ruyterstraat), tot en met 30 juni
• Oelersteeg (deels), 10 mei tot en met
9 juli
• Deldenerstraat (tussen Tuindorpstraat en Langestraat)/Mitchamplein/
	Marskant (tussen Deldenerstraat en
Brugstraat), 10 mei tot en met
30 november

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.

Omleidingsroutes
A50 Apeldoorn richting Hengelo/Enschede/Osnabrück
Verkeer vanuit Apeldoorn richting Hengelo/Enschede/Osnabrück wordt vanaf
knooppunt Beekbergen omgeleid via de A50 en de A28 richting Zwolle.
A18 Arnhem richting Hengelo/Enschede/Osnabrück
Verkeer vanuit Arnhem richting Hengelo/Enschede/Osnabrück wordt
omgeleid via de A18 richting Enschede, de N18 richting Enschede en de A35
richting Hengelo/Osnabrück.
Adviesroute
Verkeer vanuit Amersfoort richting Hengelo/Osnabrück wordt geadviseerd
om te rijden via de A28 richting Zwolle en N35 richting Almelo naar A35
richting Hengelo/Osnabrück.
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.

