Ondersteuning ondernemers
bij heroriëntatie
De gemeente Hengelo reserveert
€ 70.000 om zelfstandige ondernemers te kunnen helpen bij het
vormen van een toekomstperspectief
voor de periode na de coronacrisis,
waarbij ze geen aanspraak meer kunnen maken op de steun- en herstelpakketten. ROZ neemt de uitvoering
op zich.
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Veel ondernemers ondervinden
problemen door de coronacrisis. Een
aantal ondernemers zal na de crisis een
(bij)baan willen zoeken of (financiële)
aanpassingen doen in zijn onderneming.
Een deel van de ondernemers lukt het
om nieuwe activiteiten te ontwikkelen,
al dan niet met behulp van het eigen
netwerk. Andere ondernemers slaan
zelfs een geheel nieuwe koers in. Een
ander deel lukt dit echter niet op eigen
houtje en heeft hier hulp bij nodig. ROZ
kan deze ondernemers helpen.

ROZ biedt hulp op maat

ROZ voert onder meer al de bijstand
voor zelfstandigen (BBZ) en de Tijdelijke
Overbruggingsregeling Zelfstandig
Ondernemers (TOZO) uit. ROZ heeft
veel contact met ondernemers en weet
als geen ander wat er speelt. ROZ kan
ondersteuning bieden zowel op het
gebied van (financiële) bedrijfsvoeringsvraagstukken als bij heroriëntatie op de
arbeidsmarkt.

latte tekst

Ondersteuning voor álle
ondernemers

Alle ondernemers die problemen hebben
om hun huidige bedrijf in de nieuwe
tijd economisch rendabel te maken en
zich daarom moeten heroriënteren op
aanvullende en/of andere activiteiten,
kunnen met hun hulpvraag bij ROZ
terecht. ROZ helpt ze bij het zoeken naar
manieren om weer in het eigen levensonderhoud te kunnen gaan voorzien.

Aanmelden

Ondernemers kunnen zich melden bij
ROZ via het contactformulier op www.
rozgroep.nl/contact, via e-mail info@
rozgroep.nl of telefoon (074) 241 5100.
ROZ benadert de ondernemers die
TOZO 3 hebben ontvangen rechtstreeks
met een vragenlijst.

Officiële bekendmakingen
Procedureregeling
klachtbehandeling
Vastgesteld

De gemeenteraad vergadert

Voorlopig vinden de vergaderingen digitaal plaats. U kunt ze volgen via
www.hengelo.nl of via www.youtube.com/gemeentehengeloOV.
Politieke Markt
De gemeenteraad houdt op dinsdag 13 april een digitale Politieke Markt.
Het programma is als volgt:
19.30 - 20.45 uur Dak- en thuisloosheid
21.00 - 22.15 uur Kindinclusie
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/politiekemarkt.
Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert digitaal op woensdag 14 april vanaf 19.30
uur. Op de agenda staan onder meer:
• Raadsadvies voorlopig ontwerp RES Twente
• Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor veranderen bijgebouw
naar woonhuis Morshoekweg 19B
• Gewijzigde Uitvoeringsregeling subsidie groendaken 2021-2022
• Gemeenschappelijk regeling Gezondheid en Regeling Recreatieschap
Twente
• 2e wijziging Algemene plaatselijke verordening 2019
• Kredietaanvraag Deldenerstraat (Tuindorpstraat tot Langestraat )
• Eindafrekening fractievergoeding 2019
De actuele agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.hengelo.nl/
bestuursagenda.

Adres gezocht

De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende personen:
Naam
Alfred, B.O
Aliosman, A.E.
Ben Rajeb, A.
Castillion, Q.J.D.
Dijkwel, S.
Donciu, G.
Eijk van der, J.J.M.
Gharmaoui, A.
Groningen van R.A.

Geboren
19-05-1997
18-08-1986
23-07-1983
15-07-1994
27-07-1999
19-03-1993
11-12-1984
19-05-1978
13-09-1996

Naam
Hernandez Aleman, R.
Hut, H.W.
Isho, D.
Klute, M.
Ndoleu Epse Sandjo, B.
Saglam, E.
Sahin, H.
Scheper, A.
Yongo Sandjo, C
Zetten van, J.C.

Geboren
19-05-1997
07-04-1987
05-04-1988
03-12-1974
14-10-1954
13-11-1975
12-06-1961
18-11-2002
26-03-1988
04-08-1986

Deze personen zijn verhuisd zonder dit aan de gemeente door te geven.
Als u genoemd wordt in deze lijst, neem dan contact op met de afdeling
Burgerzaken. Tegelijk met deze publicatie verzendt de gemeente een
brief naar uw laatst bekende adres. Als de gemeente binnen vier weken
geen nieuwe adresgegevens ontvangt, wordt u uitgeschreven uit de
basisregistratie personen (BRP). Ook andere lezers die informatie hebben
over het adres van de genoemde personen, worden verzocht contact op
te nemen met de afdeling Burgerzaken.

Het college van B en W heeft op
23 maart 2021 de Procedureregeling
klachtbehandeling gemeente Hengelo
vastgesteld. Op grond van de Algemene
wet bestuursrecht kan iedereen een
klacht indienen wanneer zij van mening
zijn niet correct te zijn behandeld door
de gemeente Hengelo. In de Procedureregeling klachtbehandeling is daar nader
vorm aan gegeven, met als doel dat
klachten in de gemeentelijke organisatie
ook op dezelfde manier worden behandeld. De regeling is recent gewijzigd om
er enkele organisatorische wijzigingen
binnen de gemeente Hengelo in te
verwerken. U kunt de regeling vinden op
www.hengelo.nl > zoek op ‘Klacht tegen
ambtenaren of bestuurders’.

Bestemmingsplannen
Geen zienswijzen

Naar aanleiding van het volgende
ontwerp bestemmingsplan zijn geen
zienswijzen ingediend.
• Herontwikkelingslocaties Brugstraat
en Beekstraat
Welbions is van plan om twee percelen
aan de Brugstraat en Beekstraat te
herontwikkelen tot locatie voor woningbouw. Het perceel aan de Beekstraat
wordt herontwikkeld voor 5 drive-in
woningen. Op het perceel aan de
Brugstraat worden 29 appartementen
gerealiseerd voor sociale huur. Deze
ontwikkelingen passen niet binnen het
geldende bestemmingsplan Centrum
2013. Daarom moet het bestemmingsplan worden herzien. Het voorliggende
bestemmingsplan Herontwikkelingslocaties Brugstraat en Beekstraat
voorziet daarin.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• C.T. Storkstraat 8, wijzigen bijgebouw
en vervangen erfafscheiding
(27-03-2021)
• Dolf Nijhoffstraat 21, plaatsen tuinkas
(25-03-2021)

• Oude Molenweg nabij 58 en Koekoekweg nabij 17, plaatsen schuttingen met poorten, grondkering of
damwand en 2 houten vlonders i.v.m
reconstructie (26-03-2021)
• Rougoorweg nabij 31 (zuidzijde
contractorpark), kappen 61 populieren,
1 eik en 1 linde (24-03-2021)
• Van Markenstraat 2, vervangen dak
garage (29-03-2021)
• Wieden nabij 4 (kavel 12), oprichten
woonhuis (26-03-2021)
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

• Backenhagenlaan 200, aanpassen
brandscheidingen. Verlengen beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met bouwbesluit. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 19-05-2021.
• Geurdsweg 14, veranderen bijgebouw
tot dagopvang. Verlengen beslistermijn met maximaal 6 weken in
verband met bouwbesluit. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 15-05-2021.
• Godfried Bomansstraat 51,
plaatsen dakkapel. Verlengen beslistermijn met maximaal 6 weken in
verband met welstandtoetsing. Door
dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 20-05-2021.
• Henry Dunantstraat nabij 43,
oprichten 2-onder-1 kap woonhuizen.
Verlengen beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met bouwbesluit. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 17-05-2021.
• Platinastraat 150 (aanvraag gepubliceerd als Haaksbergerstraat/
Platinastraat nabij 111), oprichten
bedrijfspand. Verlengen beslistermijn
met maximaal 6 weken in verband
met bouwbesluit. Door dit besluit is
de uiterste nieuwe beslisdatum
16-05-2021.

Verleend

• Anthoniusstraat 39, vervangen
schutting (30-03-2021)
• Bijenkorf 70 (aanvraag gepubliceerd
als Bijenkorf nabij 74, kavel K),
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(29-03-2021)
• Libellestraat 13, veranderen/vergroten
woonhuis (29-03-2021)
• Meester Molendijkweg 1A, plaatsen
dakkapel (29-03-2021)
• Münsterstraat 24, veranderen/vergroten woonhuis (29-03-2021)
• Piet Heinstraat nabij 81, kappen
1 linde (29-03-2021)
• Stroweg 13 (aanvraag gepubliceerd als
Stroweg nabij 16, kavel 20), oprichten
woonhuis (29-03-2021)
• Tobias Asserstraat 3 en 5 (aanvraag
gepubliceerd als Tobias Asserstraat
nabij 20, kavel 26 en 27), oprichten
dubbel woonhuis en hebben uitwegen
(30-03-2021)
• Willem van Otterloostraat 29, plaatsen
dubbelzijdige lichtbak aan gevel
(30-03-2021)
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.

Uitgebreide procedure
Ontwerpbesluiten

• Het Plein 10, handelen in strijd met
bestemmingsplan (uitbreiden parkeerplaats en uitvoeren landschapsplan)
(30-03-2021)
• Landmansweg 93, oprichten woonhuis
(30-03-2021)
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken
van 7 april tot en met 18 mei 2021 op
afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en
Bouwen. Tijdens de inzagetermijn kunt
u schriftelijk een zienswijze indienen
bij het college van B en W. Desgewenst
kunt u mondeling uw zienswijze kenbaar
maken.

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.

• Havenstraat (deels), 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

• Esrein (tussen Loweg en Appendage),
tot en met 9 april
• Deldenerstraat (tussen Tuindorpstraat en Geerdinksweg), 12 tot en
met 16 april
• Kuipersdijk/Parallelweg SS (t.h.v.
spoor), 16 april 23.00 uur tot en met
19 april 06.00 uur

Overzicht te
kappen bomen
Bomen op gemeentegrond die ziek zijn
of die te dicht bij elkaar staan, kunnen
zonder kapvergunning worden gekapt.
Zo krijgen de gewenste (of beste) bomen
meer ruimte, zodat deze beter kunnen
uitgroeien. De gemeente publiceert deze
categorie bomen een paar keer per jaar in
een overzicht in dit Gemeentenieuws en
op www.hengelo.nl. Deze bomen worden
niet eerder gekapt dan zes weken na de
datum van publicatie.

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 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

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.

Overzicht
Hieronder staat het overzicht van voorgenomen te kappen bomen op
gemeentegrond voor de komende periode. Als er wordt herplant, is dit
aangegeven.
Achterhoeksedwarsweg 9, 2 esdoorns
Arturo Toscaninistraat 7, 1 meelbes (herplant)
Bachstraat 56, 1 appelboom (herplant)
Bartelinkslaantje 24, 1 eik (herplant)
Bartelinkslaantje 24a, 1 eik (herplant)
Bartelinkslaantje 36, 1 berk
Beukweg 5, 1 beuk (herplant)
Bruno Walterstraat 20, 1 den (herplant)
Bruno Walterstraat 23, 1 eik
Cornelis Dopperstraat 55, 2 lijsterbessen (herplant)
Dinant Dijkhuisstraat 96, 1 els (herplant)
Dolf Nijhoffstraat 1, 1 berk(herplant)
Else Mauhsstraat 17, 1 eik (herplant)
Eduard Flipsestraat 6, 1 eik(herplant)
Eduard Flipsestraat 47, 1 eik
Europalaan nabij Demmersweg, 1 eik (herplant)
Ir. M. Schefferlaan 21, 1 eik(herplant)
Jacques Urlusstraat 17, 2 berken
Jan Steenstraat 45, 1 meelbes (herplant)
Kanaaldijk 12, 11 eiken en essen
Karel Gerardstraat 16, 1 hemelboom (herplant)
Oldenzaalsestraat 349, 1 esdoorn, 2 kastanjes, 2 cipressen (herplant)
Oude Bornseweg 170, 1 acacia
Pasteurstraat 88, 2 kastanjes (herplant)
Socratesstraat 16, 5 zwarte berken(herplant)
Timmersweide (ligweide Twentebad), 1 wilg (herplant)
Van Koetsveldstraat 10, 1 appelboom (herplant)
Vijverlaan 2, 1 kastanje (herplant)
Wegtersweg 37, 1 eik (herplant)
Willem de Clercqstraat 27, 1 suikeresdoorn (herplant)
Zeehondstraat 33, 1 eik
Meer weten?
Wilt u weten welke soort boom wordt herplant en waar precies, kijk dan in het
uitgebreidere overzicht op www.hengelo.nl > zoek op ‘Kappen van bomen’.
Hebt u daarna nog vragen of wilt u nader overleg, dan kunt u contact
opnemen met het KlantContactCentrum van de gemeente via www.hengelo.
nl/contactformulier, via e-mail gemeente@hengelo.nl of telefoon 14074.

Collectes

Tot en met 10 april collecteert het Fonds Gehandicaptensport. Van 12 tot en
met 17 april collecteert de Hartstichting.

