Afvalstoffenheffing 2021 omhoog
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De afvalstoffenheffing gaat in 2021
met gemiddeld € 26 per huishouden
omhoog. Het tarief voor de ondergrondse restafvalcontainer stijgt van
€ 1,20 naar € 1,30 per klik. Het vaste
tarief per huishouden gaat van
€ 155,76 naar € 179,40.

restafval heeft, is de afvalbegroting
gevoelig voor prijsschommelingen. Dat is
nu vooral te zien in de kosten van verpakkingsafval en oud papier. Door de sterk
stijgende kosten en lagere vergoedingen,
is een stijging van de afvaltarieven
helaas onvermijdelijk.

De overige tarieven veranderen niet,
zoals het tarief voor de gft-container. De
verpakkingencontainer blijft gratis en het
gratis storttegoed voor grof huishoudelijk
afval op het Milieupark blijft 50 kilo. De
verhoging komt vooral door de sterke
kostenstijging van de afvalverwerking,
zoals van het verpakkingsafval. Veel verpakkingsafval is vervuild, bijvoorbeeld met
‘gewoon’ restafval. Normaal gesproken
krijgt de gemeente een deel van de kosten
vergoed. Maar door de vervuiling moet de
gemeente juist betalen om de afgekeurde
verpakkingen te laten verwerken.

1.000 kilo tuinafval

Onvermijdelijk

Sinds afgelopen zomer controleert de
verwerker vanwege een nieuwe overeenkomst nog strenger of de verpakkingen
vervuild zijn. Er mag tot 15% vervuiling
in zitten en bepaalde stoffen mogen er
helemaal niet in zitten. Daarom worden

De afvalbegroting is kostendekkend.
De gemeente mag dus geen ‘winst’
maken op het afvalbeleid. De afvalbegroting wordt beïnvloed door een aantal
factoren. Omdat Hengelo relatief weinig

Reguliere procedure

Ontvangen

Kerstboom opgeruimd? Twente Milieu komt ‘m gratis bij u ophalen in de
week van 11 januari.
Woont u in hoogbouw (flat of appartement)?
Zet dan de kerstboom op maandag 11 januari aan de doorgaande weg.
Twente Milieu komt de kerstboom op maandag of in de loop van de week
ophalen.
Woont u in laagbouw?
Twente Milieu komt in de week van 11 januari bij u langs. Kijk op uw
persoonlijke afvalkalender op welke dag dat is. Deze vindt u in de gratis
app van Twente Milieu en op www.twentemilieu.nl/hengelo/afvalkalender.
Zelf wegbrengen
U kunt uw kerstboom ook gratis als grof tuinafval wegbrengen naar het
Milieupark. Kijk voor de openingstijden op www.twentemilieu.nl/hengelo/
milieupark.

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 12 januari een digitale Politieke
Markt. Het programma is als volgt:
A
19.30 - 21.00 uur Ambitieplan burgerpark Weusthag
21.20 - 22.30 uur Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
B
19.45 - 21.15 uur Bestedingsplan bodem en ondergrond
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 13 januari vanaf
19.30 uur. Op de agenda staan onder meer:
• Integraal veiligheidsbeleid 2021-2024
• Vergroten exploitatiegebied grondexploitatie Marskant
• Beleidskader woonwagenstandplaatsen
• Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Spoorfietsen
• Werkgeversvereniging samenwerkende Veiligheidsregio’s
De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.hengelo.nl/
bestuursagenda.

Regionale aanpak

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Kerstbomen ophalen

Om de kosten beheersbaar te houden
komt er een limiet op het aantal kilo’s
tuinafval dat gratis naar het Milieupark
gebracht kan worden. Een kleine
groep maakt misbruik van de regeling
voor tuinafval en brengt gratis grote
hoeveelheden. Dat kost de gemeente
verwerkingskosten. Daarom is nu nog
maximaal 1.000 kilo tuinafval gratis te
brengen. Met dit quotum kan praktisch
elk huishouden zijn jaarlijkse tuinafval
kwijt bij het Milieupark.

• Badhuisstraat 4, vervangen en verlengen
schutting (21-12-2020)
• Belfeld nabij 7 (kavel 64), oprichten
woonhuis (23-12-2020)
• Borgharen nabij 12 (kavel 10),
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(29-12-2020)
• Burgemeester Jansenplein 44,
veranderen zolder tot appartement
(24-12-2020)
• Dasstraat 37, plaatsen schutting
(23-12-2020)
• Deldenerdijk tegenover 71, verwijderen
houtopstanden en uitvoeren werkzaamheden Gasunie (21-12-2020)
• Elsloo nabij 10 (kavel 36), oprichten
woonhuis en hebben uitweg (23-12-2020)
• George Breitnerstraat 28, plaatsen
dakkapel (22-12-2020)
• Grave nabij 12 (kavel 73), oprichten
woonhuis (24-12-2020)
• Grevelingen nabij 2 (kavel 33), oprichten woonhuis (23-12-2020)
• Haaksbergerstraat/Platinastraat nabij
111, oprichten bedrijfspand (22-12-2020)
• Henry Dunantstraat nabij 43, oprichten
2-onder-1 kap woonhuizen (28-12-2020)
• Hortensiastraat 1, plaatsen dakkapel
(22-12-2020)
• Hortensiastraat 7, plaatsen dakkapel
(22-12-2020)
• Max van der Stoelstraat (kavel 28),
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(24-12-2020)
• Max van der Stoelstraat (kavel 31),
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(28-12-2020)
• Meijersweg 12, bouwen bijgebouw
(29-12-2020)
• Molenstraat 13, bekleden kolommen
en luifels gevel (22-12-2020)

Wegwerkzaamheden
In verband met werkzaamheden zijn de
volgende wegen afgesloten (zie www.
hengelo.nl/wegwerkzaamheden voor
meer informatie). Omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Genoemde
data zijn onder voorbehoud.
• Lage Weide (t.h.v. Twentebad), tot en
met 8 januari
• Jan van der Heydenstraat, tot en met
22 januari
• Langestraat (t.h.v. stadhuistoren),
8 en 9 februari 07.00 - 17.00 uur
• Bij de Toren, 10 februari 07.00 - 17.00 uur
• Langestraat en Bij de Toren,
12 februari 07.00 - 24.00 uur
• Boekeloseweg (oude weg, deels),
11 januari 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

• Oldenzaalsestraat 201 BC, handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
(brouwen bier) (23-12-2020)
• Onze Lieve Vrouwestraat 25, plaatsen
bijgebouw (22-12-2020)
• Oosterveldsingel nabij 30, oprichten
bedrijfshal met kantoor en hebben
uitweg (24-12-2020)
• Oosterveldsingel tegenover 35,
oprichten bedrijfspand (23-12-2020)
• R. A. de Monchystraat nabij 6, oprichten
4 woonhuizen (24-12-2020)
• Raoul Wallenbergstraat nabij 21
(kavel 23), oprichten woonhuis en
hebben uitweg (28-12-2020)
• Raoul Wallenbergstraat nabij 30 (kavel
13), oprichten woonhuis (28-12-2020)
• Raoul Wallenbergstraat nabij 30 (kavel
14), oprichten woonhuis (21-12-2020)
• Slachthuisweg 47, realiseren verdiepingsvloer in bestaande bedrijfshal
(13-12-2020)
• Spechtweg 1, hebben uitweg
(30-11-2020)
• Stroweg nabij 16 (kavel 17), oprichten
woonhuis (29-12-2020)
• Verlengde Polluxweg (kavel 1),
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(29-12-2020)
• Verlengde Polluxweg (kavel 4),
oprichten woonhuis (29-12-2020)
• Vlierbes nabij 2 (kavel 10), oprichten
woonhuis en hebben uitweg (29-12-2020)
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 wel zienswijzen indienen.

Verlengen beslistermijn

• Het Plein 10, plaatsen hekwerk.
Verlengen beslistermijn met maximaal

veel partijen verpakkingen afgekeurd.
De Twentse gemeenten gaan samen het
probleem van de vervuilde verpakkingen
aanpakken. Alle verpakkingencontainers
hebben onder meer een sticker gekregen
met informatie. Ook de ondergrondse
en bovengrondse verzamelcontainers
in de stad worden voorzien van extra
informatie. Daarnaast gaan dit jaar
zogenoemde ‘voorlopers’ en BOA ’s de
verpakkingencontainers controleren.

6 weken in verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 16-02-2021.

Verleend

• Dagpauwoog 3 t/m 15 en 4 t/m 22,
en Koolwitje 4 t/m 24 (aanvraag
gepubliceerd als Meester Molendijkweg
tegenover 40), oprichten 28 woningen
(24-12-2020)
• Godfried Bomansstraat 116, plaatsen
dakkapel (29-12-2020)
• Hollands Diep 14 (kavel 57) (aanvraag
gepubliceerd als Elsloo nabij 3),
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(29-12-2020)
• Max van der Stoelstraat 12 (kavel 25
Landmanserve), hebben uitweg
(29-12-2020)
• Reimersdennenweg 13A, verplaatsen
opslaghal (24-12-2020)
• Verlengde Polluxweg 6B (aanvraag
gepubliceerd als Verlengde Polluxweg
kavel 6 Landmanserve), oprichten
vrijstaand woonhuis (24-12-2020)
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

• Beekstraat nabij 5, oprichten 5 woningen (22-12-2020)
• Marskant nabij 28, oprichten 29 appartementen (22-12-2020)
De ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
zienswijzen indienen tegen de ontwerpbesluiten die ter inzage worden gelegd.

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
Veel zaken kunt u zelf online regelen via
www.hengelo.nl.

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.

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

Alleen op afspraak!
• 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
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‘Hou vol Hengeloërs!’
Als we terugblikken op 2020 kunnen
we ergens niet omheen: het jaar werd
gedomineerd door corona. Met veel persoonlijk en zakelijk leed; ziektegevallen
en zelfs sterfgevallen, faillissementen,
eenzaamheid en depressies.

Ook in
gen da
stad. W

Ik heb afgelopen jaar meerdere keren, via
filmpjes op social of hier in het weekblad,
een beroep op u gedaan. Ik vroeg u,
haast tot vervelens toe, om u aan de
maatregelen te houden. En dat was niet
voor niets. Het is, nog steeds, heel hard
nodig.

Terugblik
2020
Dinsdag 5 januari 2021

Ik bewonder het hoe u daartoe in staat
bleek. Hoe het u is gelukt om uw gedrag
aan te passen en uw leven anders in te
richten dan u gewend was. Met thuiswerken, veel minder sociale contacten en
nauwelijks uitjes buiten de deur. Dit alles
om uzelf en de kwetsbare mensen om u
heen te beschermen.
Maar ik bewonder het meest hoe u naar
elkaar bleef omkijken. Iets wat juist in
deze bizarre tijd zo hard nodig bleek
te zijn. We hielden afstand van elkaar,
maar aandacht vóór elkaar. En dat hielp:
een beetje aandacht maakte een groot
verschil. Ik geef een groot compliment
aan al uw warme, zorgzame initiatieven,
groot en klein.

Foto: Tjeerd Derkink

Vanuit de gemeente blijven we het nodige
doen om mensen te ondersteunen. Of
het nu gaat om de inwoners die het
financieel moeilijk hebben, om sportclubs, ondernemers die hard getroffen
zijn of de cultuursector die de deuren
(weer) moest sluiten. Wij hebben gedaan
wat we konden, maar het zijn vooral uw
noaberschap-initiatieven die het verschil
maken in deze rare tijd.
Het coronavirus houdt u en mij al veel te
lang in z’n greep. Dat is moeilijk en dat
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•	De BOA ’s hebben zich overal in de
stad ingezet en leverden een belangrijke bijdrage aan het naleven van de
maatregelen.
•	Klantmanagers hebben mensen via
e-mail, app en telefoon geholpen bij
hun zoektocht naar een baan en de
uitkering.
•	De gemeente heeft hulp en advies
geboden aan scholen, (buitenschoolse) en socia
opvanglocaties, culturele voorzieningen
en sportverenigingen, om de geldende
maatregelen goed uit te kunnen voeren. De gem
dersteu
maken.

Ope

Steun in tijden van corona
De gemeente heeft samen met partners geprobeerd om ondernemers
en inwoners daar waar mogelijk te
ondersteunen in deze coronacrisis.
Een paar voorbeelden:

We hebben in alle opzichten een bijzonder en moeilijk jaar
achter de rug. Het coronavirus heeft een grote impact op
alles en iedereen. Op deze pagina blikken we terug op het afgelopen jaar.

•	Veel Hengelose verenigingen en
stichtingen hebben gebruik kunnen
maken van het herstelfonds Wederopbloei. In totaal hebben zij ongeveer
375.000 euro aan gemeentelijke steun
gekregen. De gemeenteraad heeft
in totaal 500.000 euro beschikbaar
gesteld. Het resterende bedrag blijft in
2021 beschikbaar.

•	Om inwoners juist in deze periode hulp
te kunnen bieden zijn extra afspraken
gemaakt met zorgaanbieders jeugdhulp en Wmo.
•	Het ROZ voert sinds maart 2020 de
Tozo uit voor een inkomensaanvulling
voor ondernemers. Tozo 3 loopt tot en
met maart 2021.
•	Binnenstadondernemers hebben het
zwaar. De gemeente ondersteunt
waar dat mogelijk is. Zo kregen de
terrassen deze zomer meer ruimte en
is de warenmarkt aangepast aan de 1,5
meter maatregel.

Soc

Wat hebben we nog meer gedaan in 2020?

En

Veel werkzaamheden vanuit de gemeente konden gelukkig ‘gewoon’ uitgevoerd worden. Soms in aangepaste vorm
of met een aangepaste planning. Hieronder een paar voorbeelden.

Naast d
gemee

Veiligheid

Veiligh

•	In april zijn zo’n 15.000 eiken met aaltjes behandeld tegen de eikenprocessierups. De resultaten
zijn positief: zo’n 30% minder nesten ten opzichte
van 2019 én veel kleinere nesten.

•	Om drukte op straat en rijvorming te voorkomen,
is een algeheel verbod op de verkoop van lachgas
in de binnenstad afgekondigd, zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
& stedelijke vernieuwing

Verkeer & vervoer

•	De Deldenerstraat is weer open en heeft nu vrijliggende fietspaden en meer bomen.
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Sport, cultuur & recreatie

•	Hengelo heeft een nieuw stadsmerk! Hiermee
willen gemeente en Hengelo Promotie meer
bezoekers en ondernemers naar de (binnen)stad
trekken.
•	Na bijna 5 jaar verbouwen is het Twentebad klaar
voor de toekomst. Er is meer ruimte voor sport,
groepslessen, zorg, ontmoeting en revalidatie.
•	De beelden van de Hengelose kunstenaar Rinus
Roelofs zijn te bewonderen op Stationsplein.

•	De eerste omgevingsvisie van Hengelo, genaamd
‘Hengeloos Buiten’, is vastgesteld. Inwoners,
(belangen)organisaties en partners waren hier
nauw bij betrokken.
•	Het Burgemeester Jansenplein is veranderd in een
aantrekkelijk evenementenplein met maar liefst
52 fonteinen. Dit zorgt overdag voor een heerlijke
speelplek en ‘s avonds voor een fascinerend
lichtspel, samen met de nieuwe verlichting van de
Lambertusbasiliek.

•	De Industriestraat is éénrichting geworden en
de veiligheid van de Lansinkesweg is aanzienlijk
verbeterd.

Onderwijs

•	De Dr. Schaepmanstichting (katholiek) en Primato
(openbaar), bieden vanuit één nieuwe stichting onderwijs aan, om te zorgen voor een goede spreiding
over de Hengelose wijken, rekening houdend met
het dalend aantal kinderen.
•	Attendiz bouwt een nieuwe school aan de
Bandoengstraat. De oude school is gesloopt en
de gemeente heeft 5,4 miljoen euro beschikbaar
gesteld voor de nieuwbouw.

Bestuur & ondersteuning
Sociaal domein
Volksgezondheid, milieu & duurzaamheid

•	Hengelo is op zoek naar plekken waar zonne- en
windenergie opgewekt kan worden. In december
kon heel Hengelo daarover meepraten tijdens
digitale energiemarkten en via het HengeloPanel.

•	We zijn gestart met de pilot Jeugdhulpteam op
school. Door leerlingen en ouders hulp via school
te bieden, kan dat zonder extra stappen en sluit
de hulp goed aan op de aanpak van school. Dit
bespaart tijd en geld.

•	Met het initiatief Baas-boven-Baas wil de
gemeente kinderen en jongeren mee laten praten
over ontwikkelingen in de stad. In 2020 hebben zij
hun mening en advies gegeven over corona, het
marktplein en ‘de klimaatadaptieve stad’.
•	Van Grijs naar Groen ging in 2020 van start in
Woolde. Wijkbewoners konden zelf een initiatief
indienen. Het idee voor een groener Thiemsland
wordt nu uitgevoerd.
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Koers 2021 en verder:
ambitieus én realistisch
Ook in 2021 blijven we ons inzetten om de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners, ondernemers en instellingen daar waar mogelijk te verzachten. Tegelijkertijd wil de gemeente Hengelo duurzaam blijven investeren in onze
stad. We zetten de koers van de afgelopen jaren door om het goede te behouden.
We blijven werken aan onze ambities:
een Open stad, Sociale stad, Aantrekkelijke binnenstad en Duurzame stad. Verder
wil de gemeente meer en betaalbare
woningen, met name in de buurt van het
station in Hart van Zuid. Zo is én blijft
Hengelo bij uitstek een veilige woon- en
techniekstad, waar het prettig leven
en verblijven is, met een hoogwaardig
aanbod aan sport, cultuur en sociale
voorzieningen.

en sociale voorzieningen.
. Maar
oon
oals u Wij zijn dagelijks bezig om onze
aar heb dienstverlening te verbeteren, onder
meer via www.hengelo.nl. En we hopen
u in de loop van 2021 in het vernieuwde
ronder stadhuis te mogen ontvangen, zodra dat
ijsheid. weer mogelijk is!
Het gemeentebestuur nodigt iedereen
van harte uit om mee praten over ontwikkelingen in de stad. Zo kunnen inwoners
van de wijken Slangenbeek en Wilderinkshoek in 2021 ideeën aandragen voor het
initiatief Van Grijs naar Groen. En wordt
het Weusthagpark verder verbeterd, volgens een uniek participatietraject onder
regie van de Stichting Vrienden van het
Weusthag. Bovendien starten we met de
omgevingsvisie voor de Binnenstad en
Hart van Zuid.
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voeren. De gemeente wil inwoners nog beter ondersteunen en de inzet beter betaalbaar
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Wat gaan
we doen
in 2021

Sociale stad

toegang tot ondersteuning en toeleiding
naar werk én betere afspraken met
minder zorgaanbieders zijn belangrijke
uitgangspunten, benoemd in het beleidsprogramma Sociaal 2021-2025.
De gemeente Hengelo zet verder alles in
het werk om armoede te bestrijden en
schulden te voorkomen. In 2021 wordt de
werkwijze ‘Vroeg Eropaf’ geïntensiveerd.
Waarschijnlijk komen meer mensen in de
financiële problemen door de coronacrisis.
Door betalingsachterstanden zo vroeg
mogelijk te signaleren, kunnen we eerder
in actie komen om oplopende schulden en
verdere problemen te voorkomen.
en sociale voorzieningen.

Aantrekkelijke
binnenstad

Ook in 2021 blijven we samen met onze
partners op veel fronten hard werken
aan een aantrekkelijke, compacte
binnenstad. Zo komen er meer woningen, de Nieuwstraat krijgt een nieuwe,
warmrode uitstraling en we starten met
de horecawand bij het Burgemeester
Jansenplein. En eind 2021 gaat eindelijk

de schop in de grond op ons marktplein.
Veel Hengeloërs hebben hun dromen en
ideeën gedeeld en dat heeft geleid tot
een uniek ontwerp: een groen doe-plein
met een lintmarkt, een podium, ruimte
om elkaar te ontmoeten, te ontspannen,
te spelen en te sporten. Voor alle actuele
ontwikkelingen in de binnenstad zie ook
www.hengelo.nu.
en sociale voorzieningen.

Duurzame stad

Ook in 2021 maken we ons sterk voor
een duurzamer Hengelo: we verduur- zamen bedrijventerreinen en ons maatschappelijk vastgoed. Ons energieloket
wordt uitgebreid, om inwoners goed te
kunnen ondersteunen en adviseren. We
werken verder aan het realiseren van
plekken waar we zonne- en windenergie
kunnen opwekken. En we zorgen voor
meer groen en betere wateropvang,
zodat we beter bestand zijn tegen
veranderende klimaatomstandigheden.

In de Begroting 2021 leest u wat de gemeente dit
jaar wil gaan doen en hoeveel geld dat
mag kosten. Op deze pagina leest u een paar
voorbeelden. Meer informatie vindt u op https://
financien.hengelo.nl.

Meer en betaalbare
woningen

en sociale voorzieningen.

De vraag naar woningen is veel groter
dan het aanbod. De gemeente wil daarom fors meer woningen bouwen en zet
daarbij in op kwaliteit en betaalbaarheid.
We zien dat jongeren, vakmensen en

hoger-opgeleiden die werken in de
techniek, onze regio nu verlaten omdat
ze hier geen passende woning kunnen
vinden. Die trend willen we doorbreken,
door de komende tien jaar zo’n 3.000 tot
4.500 passende woningen te bouwen
in met name de binnenstad en Hart van
Zuid, op loopafstand van het station.

En verder...
Naast deze hoofdthema’s zijn er natuurlijk heel veel andere onderwerpen, waarmee de
gemeente ook in 2021 aan het werk gaat. Een paar voorbeelden:

Veiligheid

BOA ’s en toezichthouders worden in 2021 uitgerust
met bodycams. Zij spelen een belangrijke rol bij
de veiligheid en leefbaarheid in de stad. Daarbij
krijgen zij regelmatig te maken met verbaal en fysiek
geweld. De bodycam moet zorgen dat dreigende
situaties niet uit de hand lopen en dat de BOA ’s zich
veiliger voelen tijdens hun werk.

Verkeer & vervoer

werken van (vervuild) verpakkingsafval. Deze trend
willen we doorbreken en we onderzoeken daarom de
mogelijkheden van na-scheiding. Ook starten we een
voorlichtingscampagne.

Onderwijs

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening &
stedelijke vernieuwing

De Woolderesweg wordt vanaf de Geerdinksweg tot
aan de ingang van het Seahorse-terrein verkeersveiliger gemaakt door de aanleg van fietsvoorzieningen.
Samen met de kinderopvang en scholen willen we in
2021 zorgen voor passende buitenschoolse opvang
voor kinderen tot 13 jaar. En we willen voorkomen
dat jongeren de school verlaten zonder startkwalificatie. Samen met het onderwijs begeleiden we deze
jongeren terug naar school of naar werk.

Sport, cultuur & recreatie

In 2021 gaan we aan de slag met verschillende
initiatieven om (kwetsbare) inwoners meer te laten
bewegen. Volwassenen met overgewicht helpen we
via de Gecombineerde Leefstijl Interventie en Voel je
Goed. Kwetsbare kinderen via Passend Sporten, zodat zij bij de reguliere verenigingen terecht kunnen en
statushouders bereiken we via Hengelo in Beweging.

In 2021 spreekt de gemeenteraad verder over
de Kunst- en cultuurvisie. Al eerder had de raad
besloten om met ingang van 2021 jaarlijks 75.000
euro extra te reserveren voor kunst en cultuur.

Volksgezondheid, milieu & duurzaamheid

In 2020 zagen we het afvaltarief behoorlijk stijgen,
met name door toenemende kosten bij het ver-

Samen krijgen we corona eronder
www.hengelo.nl/corona

Inwoners, ondernemers en instellingen worden
hard getroffen door de coronacrisis. Het Rijk treft
diverse maatregelen en pakketten voor steun en
herstel en ook lokaal blijven we ons inzetten om
te ondersteunen waar dat nodig is. Kijk voor meer
informatie op www.hengelo.nl/corona.

Vaccineren

De allergrootste operatie van 2021 is natuurlijk de
massale vaccinatie tegen het coronavirus. De huisartsen en de GGD staan ook in Hengelo, Beckum
en Oele klaar. U ontvangt hierover de komende tijd
meer informatie. Het is een immense operatie en
het zal even duren, maar uiteindelijk zal er hierdoor

weer meer mogelijk worden. Burgemeester Sander
Schelberg: ‘We beginnen dit jaar op afstand. Ik hoop
van harte dat we in de loop 2021 letterlijk en figuurlijk weer dichtbij elkaar en onze naasten kunnen
komen. Misschien wel dichterbij dan ooit tevoren!’

De ontwikkeling van de binnenstad en Hart van Zuid
heeft prioriteit in 2021. Verder willen we woningbouw in Beckum mogelijk maken, zodat met name
jonge gezinnen er een geschikte woning kunnen
vinden. Daarbij werken we intensief samen
met onze partners in Beckum.

Hengelo zonder afval
Wat mag er bij het glas?

Waarom scheiden we glas op kleur?

Wel

In Hengelo vindt u bij veel
milieupleinen een glascontainer voor

DD Verpakkingsglas (zoals conservenpotjes en wijnflessen)

gekleurd glas en een container voor
wit glas. Glas kan oneindig

Niet

gerecycled worden, maar van

³³ Vlakglas (spiegelglas en draadglas)

³³ Kachelruitjes

gekleurd glas kan nooit meer wit glas

³³ Oven- en magnetronschalen

³³ Aquariums

gemaakt worden. Wanneer het glas

³³ Koffie- en theekannen

³³ Autoruiten

bij elkaar gegooid wordt, kunnen er

³³ (Glazen) bloemvazen

³³ Kristal

dus geen gerecyclede glasproducten

³³ (Glazen) drinkbekers, bijvoorbeeld

³³ Porselein

gemaakt worden van wit glas. Zonde!

wijn-, thee- en limonadeglazen

³³ Keramiek

Daarom scheiden we in Hengelo op
de meeste plekken het glas op kleur.

Waarom hoort dit niet in
de glascontainer?
Dit komt door de samenstelling van

Wat wordt er van glas gemaakt?

het glas. Een vuurvaste ovenschaal

Is het glas? En was er

of theeglas bijvoorbeeld, heeft een

drank, voedsel of

ander smeltpunt dan een lege

cosmetica in verpakt?

Nadat uw glas is ingezameld door Twente Milieu, gaat het naar de verwerker.
Uiteindelijk wordt van uw glas weer nieuw glas gemaakt, bijvoorbeeld:

het nieuwe glas terecht. Dit zorgt
voor een slechte(re) kwaliteit glas.

Het glas met
doppen, deksels
en restjes in de

wijnfles. Op die manier komen er
stukjes niet-gesmolten glas tussen

Wist u dat...

glascontainer

Dan hoort het
in de glasbak!

mag? Omspoelen

Jampotje

Wijnfles

Parfumflesje

Pindakaaspot

is dus niet nodig!

Waar laat ik mijn glas?
Milieuplein
Glas kunt u inleveren bij een milieuplein. Een milieuplein is een groep (ondergrondse)
containers bij elkaar waar u verschillende gratis afvalsoorten naartoe kunt brengen.
Kijk voor de dichtstbijzijnde glascontainer in de gratis app van Twente Milieu of op
www.twentemilieu.nl/hengelo/containerlocaties.
Milieupark
U kunt uw glas ook gratis inleveren op het Milieupark aan de Wegtersweg 9.

TEST UW KENNIS!
Hoort het wel of niet in de glascontainer?
Jampot

Wat gebeurt er met uw glas na inzameling?

Antwoord: Ja, dit hoort in de glasbak. Glas waar drank, voedsel of cosmetica in verpakt is, mag in de
glasbak, zoals een jampot. Dit mag met restjes en met deksel.

Nadat Twente Milieu uw glas heeft ingezameld, gaat het naar het
Vervolgens worden de grote stukken glas gebroken. Daarna verwijdert een
magneet stukken metaal, bijvoorbeeld deksels en doppen. Hierna volgt een
kwaliteitscontrole. Zit er bijvoorbeeld nog teveel vuil in? Dan gaat het glas terug

Kapotte spiegel
Antwoord: Nee, dit hoort niet in de glasbak. Een kapotte spiegel hoort thuis op het Milieupark. Het
heeft een andere samenstelling dan verpakkingsglas, waardoor het niet geschikt is voor de recycling
van verpakkingsglas.

glasrecyclingsbedrijf. Als eerste wordt de grove vervuiling uit het glas gehaald.

het recycleproces in. Is het glas wel goed? Dan gaat het

resterende organische vervuiling verdwijnt en
het glas weer als grondstof gebruikt kan
worden bij de productie van nieuw glas. De
producent brengt vervolgens zijn product met
het nieuwe glas op de markt. Zo begint het
cirkeltje opnieuw!

Leeg bierflesje

Kapot drinkglas
Antwoord: Nee, dit hoort niet in de glasbak. Een kapot drinkglas hoort, net zoals een kapotte spiegel,
thuis op het Milieupark. Het heeft een andere samenstelling dan verpakkingsglas, waardoor het niet
geschikt is voor dezelfde manier van recyclen.

glas enkele weken opgeslagen, waarbij de

Antwoord: Nee, dit hoort meestal niet in de glasbak. Op ongeveer 80% van de bierflesjes zit
statiegeld. Je kunt deze flesjes inleveren bij de supermarkt. Zit er geen statiegeld op de fles?
Dan hoort deze natuurlijk wel in de glasbak.

glas naar de voorraad ‘bereid glas’. Hier ligt het

Meer informatie over afval scheiden?
Kijk op www.twentemilieu.nl of schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief op www.twentemilieu.nl/nieuwsbrief

