NL-Alert testbericht ontvangen?

Informatie van de
Gemeente Hengelo
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Dinsdag 8 juni 2021

Ontving u het NL-Alert testbericht
gisteren? Dan weet u hoe het is om
een NL-Alert te ontvangen. Toch is
dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige mensen denken
dat de ‘vaste lijn’ voldoende is om
bereikbaar te zijn, en hebben hun
mobiele telefoon uitstaan. Of zeggen: ‘Als ze mij nodig hebben, weten zij me wel te vinden.’ Herkent u
dit bij mensen in uw buurt?

Mochten uw buren niet altijd bereikbaar
willen zijn, dan kunt u aangeven dat u
hen informeert bij een noodsituatie. Ook
kunt u aangeven dat het wegleggen van
de mobiele telefoon een goede optie kan
zijn, bijvoorbeeld in een andere kamer
of in een la. Het harde, doordringende
geluid van NL-Alert verschilt van een
gewoon bericht en is goed hoorbaar, ook
op meer afstand.

Praat erover met uw buren

NL-Alert is het alarmmiddel van de
overheid dat u waarschuwt en informeert
over noodsituaties. Denk aan een grote
brand, gifwolk of onverwacht noodweer.
In een NL-Alert staat uitgelegd wat er
aan de hand is, wat u moet doen en
waar u meer informatie en updates kunt
vinden. Ontvangt u een NL-Alert op uw
mobiele telefoon? Dan weet u meteen
wat er bij u in de buurt aan de hand is,

Het kan belangrijk zijn om altijd
bereikbaar te zijn. Een NL-Alert krijgen
we immers niet zomaar. Dan is het wel
een veilig idee om te weten dat ook de
mensen in uw buurt op de hoogte zijn.
Ook zij weten zo wat er aan de hand is en
wat ze moeten doen. Bent u de buurtbewoner die de meeste buren wel kennen?
Ga het gesprek met uw buren aan.

Concept

Het college van B en W heeft op 1 juni
2021 de concept beleidsregels standplaatsen vastgesteld. In Hengelo is het
verboden een standplaats in te nemen
of te hebben zonder vergunning. De
beschikbare locaties zijn schaars. De
beleidsregels scheppen duidelijkheid over
de beschikbaarheid van een standplaatsvergunning, de criteria die gehanteerd
worden en op welke wijze standplaatsvergunningen verdeeld worden.

Online informatiebijeenkomst Walhoflocatie
Aan de Marskant herontwikkelt initiatiefnemer Kloos2 de Walhoflocatie
tot 43 wooneenheden. Brokant, een organisatie voor huisvesting en
diensten voor ouderen, neemt een deel van de appartementen af. Om
deze herontwikkeling mogelijk te maken, is een bestemmingsplanherziening nodig.
Het college van B en W neemt op
15 juni een besluit over het ontwerp
bestemmingsplan, met de naam
Marskant - Walhoflocatie. Wanneer
het college met dit plan instemt,
vindt u de bekendmaking ervan
binnenkort in het Gemeentenieuws,
onder Officiële bekendmakingen.
Daar leest u wanneer en hoe u
het plan kunt inzien en hoe u een
zienswijze kunt indienen.
Op woensdag 16 juni van 19.30 tot 21.00 uur is er een digitale informatiebijeenkomst waarbij de ontwikkelaar de plannen toelicht.
Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een e-mail te sturen
naar communicatie@hengelo.nl. Graag in de mail ook uw adres en
eventuele vragen vermelden.

De gemeenteraad vergadert
Politieke Markt

De gemeenteraad houdt op woensdag 16 juni een digitale Politieke Markt.
U kunt de vergadering volgen via www.hengelo.nl of via www.youtube.com/
gemeentehengeloOV. Het programma is als volgt:
19.30 - 21.00 uur Regionale Energie Strategie Twente 1.0
21.20 - 22.30 uur Jaarplan Duurzaamheid
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.
De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.hengelo.nl/
bestuursagenda.

Het bes
moet no
na vasts
Gemeen

Het belang van NL-Alert

wat u moet doen en hoe u anderen hierbij kunt helpen. Kijk voor meer informatie
op www.nl-alert.nl.

Officiële bekendmakingen
Beleidsregels standplaatsen

Inzien en zienswijzen
U kunt de concept beleidsregels en de
bijbehorende stukken van 9 juni tot en met
20 juli 2021 inzien via www.hengelo.nl/
terinzage. Tijdens de inzagetermijn kan
eenieder schriftelijk of digitaal zienswijzen indienen bij het college van B en W
o.v.v. zaaknummer 3240998. Een digitale
zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar
maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Maria Miro.

Bestemmingsplannen
Vooraankondiging

Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor:
• Marskant - Walhoflocatie
Initiatiefnemer Kloos2 is van plan de
locatie aan de Dorpsmatenstraat te
herontwikkelen. De huidige bebouwing
wordt deels gesloopt. Aan de Dorpsmatenstraat is de oude historische
bebouwing als uitgangspunt gekozen
voor 2 nieuwe grondgebonden woningen
voor de verkoop. In de nieuwbouw
komen 43 wooneenheden waarvan 29
door Brokant worden afgenomen om
levensloopbestendige appartementen te
realiseren. Daarnaast worden er 12 koopof huurappartementen gerealiseerd.
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
Mariska de Vries.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Adriaansweg 19, veranderen/vergroten
woonhuis (25-05-2021)
• Albert Sommerstraat 11, veranderen/
vergroten woonhuis (27-05-2021)
• Beppie Nooystraat 15, plaatsen
schutting (22-05-2021)
• Borgharen 10, wijzigen situering
woonhuis en bijgebouw (02-06-2021)
• Cruys Voorberghstraat 197, kappen
1 eik (01-06-2021)
• Grave nabij 6 (kavel 81), oprichten
woning (29-05-2021)
• Landmansweg 46, plaatsen zonnestroominstallatie (28-05-2021)

• Van Alphenstraat nabij 27, kappen
2 kastanjes (01-06-2021)
• Zwavertsweg 226 hoek Korte Smienkweg, kappen 1 linde (28-05-2021)
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

• Belfeld 8 (aanvraag gepubliceerd als
Linne nabij 12, kavel 66), oprichten
woonhuis en hebben uitweg. Verlengen
beslistermijn met maximaal 2 weken
in verband met bestemmingsplantoetsing. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 13-06-2021.
• Enschedesestraat 100, handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
(gedeeltelijk kantoorpand verbouwen
naar wonen). Verlengen beslistermijn
met maximaal 6 weken in verband met
bouwbesluit. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 26-07-2021.
• Enschedesestraat tegenover 163,
oprichten bedrijfsverzamelgebouw en
hebben uitweg. Verlengen beslistermijn
met maximaal 4 weken in verband met
bouwbesluit. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 01-07-2021.
• Enschedesestraat tegenover 171,
oprichten bedrijfsverzamelgebouw en
hebben uitweg. Verlengen beslistermijn
met maximaal 4 weken in verband met
bouwbesluit. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 25-06-2021.
• Haaksbergerstraat 67, veranderen
kantoorpand (interne brandveiligheid).
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met bouwbesluit.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 16-07-2021.
• Langelermaatweg 161, plaatsen
dakkapel. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met de
welstandtoetsing. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 22-07-2021.

Opschorten beslistermijn

• Victoriastraat 61, 63 en 69, oprichten
3 woonhuizen. Opschorten beslis	termijn op verzoek van de aanvrager.
Door dit besluit is de nieuwe beslisdatum 12-07-2021.

Verleend

• August Vördingstraat 192, hebben
uitweg (01-06-2021)
• Bergweg 37, veranderen/vergroten
woonhuis met nokverhoging
(03-06-2021)
• Biesbosch 10, veranderen/vergroten
(intern) woonhuis (31-05-2021)
• Dr. Schaepmanstraat 30, verplaatsen
uitweg (02-06-2021)
• Haaksbergerstraat 166 en 166A,
verbouwen ruimte naar feest-/
evenementenzaal (31-05-2021)
• Hazenweg 80, plaatsen zonnepanelen
(31-05-2021)
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• Jean Louis Pisuissestraat 26, uitbreiden woonhuis (31-05-2021)
• Kuipersdijk 40, realiseren tijdelijk
videoplatform (31-05-2021)
• Lansinkesweg 59, constructief
dichtzetten vide (31-05-2021)
• Oosterveldsingel 13A t/m 13N (kavel 7),
oprichten 13 bedrijfsunits en hebben
2 uitwegen (03-06-2021)
• Reviusstraat 7, vervangen pannendak
door rieten kap (31-05-2021)
• Rozenstraat 18, plaatsen deur onder
carport (03-06-2021)
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
Verleend

• Landmansweg 93, oprichten woonhuis
(03-06-2021)
Inzien en beroep
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij de
afdeling Ruimte en Bouwen. Het besluit
is ten opzichte van het ontwerpbesluit
niet gewijzigd. Tegen dit besluit kunt u
desgewenst, gedurende zes weken na de
datum van verzending van dit besluit, een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
afdeling Bestuursrecht van de rechtbank
Overijssel. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Activiteitenbesluit
milieubeheer
Ingekomen melding

Het college van B en W heeft een
melding ontvangen voor:
• Hassinkweg 6, BOA Recycling Industries,
oprichten machinefabriek recyclingindustrie
Inzien
U kunt de desbetreffende stukken op
afspraak inzien. Hiervoor kunt u contact
opnemen met de Omgevingsdienst
Twente, telefoon 0546 - 749 500. U kunt
tegen de melding geen bezwaar- of
beroepschrift indienen.

Wet geluidhinder
Besluit hogere
geluidgrenswaarden

Het college van B en W heeft een hogere
geluidgrenswaarden van maximaal
55 dB(A) (Letm) en 58 dB (Lden) vastgesteld voor de maximaal toelaatbare
geluidbelasting door industrielawaai (afkomstig van industrieterrein Wilderinkshoek) en wegverkeer (op de Laan Hart
van Zuid) op de gevel van de nieuw te
bouwen woningen in het:
• Woningbouwplan Dikkersterrein

Bezoek
Dussen
Postad
Telefoo
(werkda
WhatsA
(werkda
Websit
Contac
formuli
Facebo
gemee
Twitter
Instagr

Veel za
www.h

n?

n hierormatie

t-

k

kavel 7),
bben

endak

nder

geduen bij de
n deze
urende
nding
erd
lege
atie op

onhuis

geduen bij de
esluit
sluit
nt u
n na de
uit, een
en bij de
htbank
tie op

dustries,
ing-

op
ontact
st
U kunt
of

hogere
al
astbare
aai (afrinksHart
w te

n

Uit akoestisch onderzoek is gebleken
dat de geluidbelasting op deze woningen hoger uitvalt dan de wettelijke
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)
met betrekking tot industrielawaai en
respectievelijk 48 dB met betrekking tot
geluidbelasting afkomstig van wegverkeer. Het is redelijkerwijs niet mogelijk
voldoende geluidmaatregelen te treffen
om alsnog aan deze waarde te voldoen.
Het besluit is nodig voor het bestemmingsplan Dikkersterrein. Het besluit
wijkt inhoudelijk niet af van het eerdere
ontwerpbesluit.
Het bestemmingsplan Dikkersterrein
moet nog worden vastgesteld. Het wordt
na vaststelling ook gepubliceerd in het
Gemeentenieuws.
Inzien en beroep
U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken vanaf 9 juni 2021 op afspraak
inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen.

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.

Als u belanghebbende bent, kunt u
schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State (postbus 20019, 2500 EA Den
Haag). Het beroep moet zijn ingesteld
vóór het einde van de beroepstermijn.
De beroepstermijn voor dit besluit start
pas op het moment dat ook beroep kan
worden ingesteld tegen het bestemmingsplan Dikkersterrein. Deze wordt
te zijner tijd ook gepubliceerd in het
Gemeentenieuws. Gaat u in beroep én
hebt u een spoedeisend belang, dan kunt
u daarnaast een verzoek om voorlopige
voorziening (bijv. schorsing) doen bij de
voorzieningenrechter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Kijk voor meer informatie op www.
hengelo.nl/bezwaar-beroep en/of www.
raadvanstate.nl. Voor meer informatie
over dit besluit kunt u contact opnemen
met Marieke Schepers.

Balies Burgerzaken en
Gemeentebelastingen open

Alleen op afspraak!
• Maandag t/m woensdag
van 08.30 tot 16.30 uur
• 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

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaats

Het college van B en W heeft besloten de
volgende gehandicaptenparkeerplaats
toe te wijzen:
• Jozef Israëlsstraat, voor nr. 31
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende tekening,
die deel uitmaakt van het besluit, op
afspraak inzien bij het Publieksplein.
Tegen dit besluit kunt u tot 21 juli
2021 een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van B en W. Kijk
voor meer informatie op www.hengelo.
nl/bezwaar-beroep.

Collectes

Tot en met 12 juni collecteert het Epilepsiefonds. Van 14 tot en met 19 juni
collecteert het Rode Kruis

Kortdurend asfaltonderhoud

Tot en met 11 juni zijn er kortdurende onderhoudswerkzaamheden aan
diverse asfaltwegen, overdag maar ook ‘s avonds. Eerst sproeit men een
dun laagje bitumen op het asfalt. Als dat is opgedroogd, wordt er fijn
split op gestrooid. Niet lang daarna kan het verkeer weer gebruik maken
van de weg. Verkeersregelaars begeleiden de werkzaamheden; volg hun
aanwijzingen op.
Het gaat om (delen van) de volgende straten: Enschedesestraat, Egstraat,
Klaverstraat, P.C. Hooftlaan, Reviusstraat, Staringstraat, Oldenzaalsestraat
(kruisingen), Josef Haydnlaan, Geerdinksweg, Weideweg, Westelijke Esweg, Haaksbergerstraat, Onyxstraat, Boortorenweg, Oelerweg, Twekkelerweg, Deldenerdijk.
Kijk voor de uitgebreidere planning in het nieuwsbericht op www.hengelo.nl.
NB: Door onverwachte (weers)omstandigheden kan de planning wijzigen.

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 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.
• Haverweg (tussen Henry Dunantstraat
en Hennepstraat/éénrichtingsverkeer
opgeheven), tot en met 11 juni
• Kruising Marskant-Willemstraat, tot en
met 11 juni
• Kruising Marskant-Brugstraat
(1 weghelft), 14 tot en met 18 juni
• Henry Dunantstraat (tussen Haverweg
en nr. 25), tot en met 18 juni

• Beekstraat (deels), tot en met 23 juni
• Stelplaats (t.h.v. nr.49A), tot en met
2 juli
• Deurningerstraat (tussen rotonde en
M.A. de Ruyterstraat), tot en met 2 juli
• Oelersteeg (deels), tot en met 9 juli
• Henry Dunantstraat (tussen nr. 25 en
nr. 9), 21 juni tot en met 23 juli
• Deurningerstraat (tussen M.A. de
Ruyterstraat en nr. 19), tot en met
10 september
• Deurningerstraat (tussen nr. 19 en
Oldenzaalsestraat), 28 juni tot en met
1 oktober
• Deldenerstraat (tussen Tuindorpstraat
en Langestraat)/Mitchamplein/
Marskant (tussen Deldenerstraat en
Brugstraat), tot en met 30 november

