Ontwerp marktplein stap verder
De Hengelose samenleving heeft
gesproken. Na een intensief
co-creatie traject voor de herinrichting van het marktplein heeft het
college van B en W een klap op het
concept ontwerp gegeven. Het college stelt de gemeenteraad voor dit
concept ontwerp vast te stellen en
de uitvoering voor te bereiden.

Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 9 februari 2021

Beiaardier speelt verzoeknummers

In december heeft stadsbeiaardier Roel Smit verzoeknummers gespeeld
op het carillon in de stadhuistoren. Vanwege de vele positieve reacties
krijgt u opnieuw de kans om een verzoekje in te dienen. De beiaardier
speelt de liedjes op zaterdag 27 februari van 14.00 tot 15.00 uur.
Aanvragen
Wilt u graag een mooi lied horen voor iemand anders of voor uzelf? Stuur
een mailtje naar communicatie@hengelo.nl, onder vermelding van ‘Verzoeknummer carillon’. Uw mail moet uiterlijk vrijdag 19 februari binnen
zijn. Schrijf in uw mail voor wie en waarom u dit lied aanvraagt.
De beiaardier bekijkt of de muziek geschikt is om te spelen op het carillon.
Ook kunt u een wens of gedachte sturen. De beiaardier zoekt daar dan
passende muziek bij.
U krijgt bericht als uw lied wordt gespeeld. De speellijst komt een dag van
tevoren ook op Facebook van de gemeente te staan.

Laden/lossen in venstertijd vanaf 10 februari
Met ingang van woensdag 10 februari gelden voor laden en lossen weer
de oude venstertijden. Dat betekent dat de binnenstad alleen tussen
07.00 en 12.00 uur voor laden en lossen is opengesteld.

In de afgelopen periode is de
gemeente coulant omgegaan
met het laden en lossen buiten
de bestaande venstertijden. Dit
omdat winkeliers alleen mochten
bezorgen en geen producten
mochten laten afhalen. Vanaf
10 februari geldt landelijk een
andere situatie. Het bestellen en
afhalen van producten bij winkels
wordt toegestaan. Daardoor ontstaan meer vervoersbewegingen
in de binnenstad. Daarom wordt
het reguliere parkeerbeleid weer
van kracht en gaat ook het laden/
lossen-venster weer gelden.
Voor het afhalen van producten
zijn de Shop & Go plekken aan
de Drienerstraat en Langestraat
goed geschikt. Daar kunt u
30 minuten gratis parkeren.
Let op: vanaf 10 februari wordt
er ook weer gehandhaafd op het
parkeren en het laden/lossen
buiten de venstertijden.

Het concept ontwerp heeft een bredere
impact op de binnenstad dan alleen
het marktplein. Het plan bevat ook een
voorstel om de warenmarkt op een
andere wijze in de binnenstad vorm te
geven, als een carrémarkt. Dit beïnvloedt
het ontwerp van het kernwinkelgebied,
met name de Telgen en de Brinkstraat.
De herinrichting van dat deel van het
kernwinkelgebied wordt daarom meegenomen in het project marktplein.
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Combineren

Ook duurzaamheidsmaatregelen voor
afvoer en afkoppeling van het hemelwater van het bestaande rioolstelsel en
maatregelen in het kader van klimaatadaptatie zijn in het plan geïntegreerd.
Het is effectiever en efficiënter om zo
werkzaamheden te combineren en te
integreren. Het levert besparingen in tijd
en geld op.
Door de combinatie van werkzaamheden
bedraagt het totale geraamde budget
€ 7,85 miljoen. Dit is inclusief het budget
voor het marktplein van € 3,9 miljoen
dat de raad als kader heeft vastgesteld.
De dekking van de overige kosten komt
uit het door de raad vastgestelde krediet
voor de uitvoering van het kernwinkelgebied, middelen uit het gemeentelijk
rioleringsplan en middelen openbare
verlichting.

veel Hengeloërs hun dromen en ideeën
voor het marktplein gedeeld tijdens de
droom-, maak- en ontwerpfase. In totaal
hebben 3.450 inwoners en ondernemers
meegedaan. Hiervan waren 2.373 persoonlijke gesprekken en 1.077 online.
Van de 2.373 waren 180 inwoners en
ondernemers dermate betrokken dat ze
minimaal drie keer deelgenomen hebben
in de verschillende fasen van het proces.

Grote deelname en betrokkenheid

Planning

Op 20 november 2019 heeft de gemeenteraad bepaald dat het ontwerp voor het
nieuwe marktplein via een co-creatie
proces met inwoners en ondernemers
tot stand moest komen. Alle Hengeloërs
konden meepraten, -denken en -doen.
Op 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad
de kaders voor het proces vastgesteld.
De afgelopen maanden hebben heel

Het college heeft met enthousiasme
ingestemd. De volgende belangrijke stap
is de besluitvorming in de gemeenteraad.
Naar verwachting wordt op 2 maart het
plan in een Politieke Markt besproken.
De gemeenteraad gaat het ontwerp
onder meer toetsen aan de vastgestelde
kaders. De vastgestelde kaders bevatten
proceskaders en inhoudelijke kaders

waar het ontwerp aan moet voldoen.
Deze kaders hebben betrekking op
beleven, duurzaamheid, functies (bebouwing), relatie met erfgoed, warenmarkt,
civieltechniek, toegankelijkheid en
bereikbaarheid en uiteraard het budget.
Als de gemeenteraad het ontwerp
definitief vaststelt, wordt het vervolgens
bouwtechnisch uitgewerkt en is het
streven om in oktober 2021 starten.
Bij de uitvoering worden ook diverse
partners uit Hengelo, ondernemers en
inwoners betrokken. Zo blijft het een ontwerp door, voor en van alle Hengeloërs.
Bent u benieuwd naar het verhaal
achter het ontwerp van ‘De Torenkamer’
en wat het precies een duurzaam en
groen ontwerp maakt? Lees verder op
www.hengelo.nl/marktplein.

Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Ontwerp

•H
 erontwikkelingslocaties 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.
U vindt de bekendmaking van het
ontwerpbesluit hogere geluidgrenswaarden op de volgende pagina, onder Wet
geluidhinder.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan
en de bijbehorende stukken van
10 februari tot en met 23 maart 2021
inzien op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.
BP0140-0201. Tijdens de inzagetermijn
kan eenieder schriftelijk, mondeling
of digitaal zienswijzen indienen bij
de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer
3193383. Voor het mondeling indienen
van zienswijzen kunt u contact opnemen
met Mariska de Vries. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken
via www.hengelo.nl/rozienswijze.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

•A
 alststraat 35, handelen in strijd met
bestemmingsplan (in gebruik nemen
woning met zorg) (26-01-2021)
• Geerdinksweg 103, plaatsen dakkapel
(30-01-2021)
• Koekoekweg nabij 18 (achterzijde),
kappen 1 esdoorn (30-01-2021)
• Kor Kuilerstraat 29, veranderen/vergroten woonhuis (28-01-2021)
• Kuipersdijk 89, verbouwen woonhuis
(27-01-2021)
• Markt 2A, veranderen horecapand
(intern herstellen) (30-01-2021)
• Vikkerhoekweg 46, hebben uitweg
(28-01-2021)
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

•A
 polloplein nabij 2, oprichten woongebouw met 52 appartementen met
stallingsgarage en commerciële ruimte.
Verlengen beslistermijn met maximaal
3 weken in verband met het bouwbesluit. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 26-02-2021.
• Beursstraat 5, wijzigen 5 onzelfstandige
	wooneenheden naar 2 zelfstandige
wooneenheden. Verlengen beslistermijn
met maximaal 6 weken in verband met
bouwbesluittoetsing. Door dit besluit is
de uiterste nieuwe beslisdatum
21-03-2021.

•D
 eldenerstraat 240, verplaatsen uitweg.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met strijdigheid
APV. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 16-03-2021.
• Grave 3 (kavel 80) (aanvraag gepubliceerd als Grave nabij Belfeld 7),
oprichten woonhuis en hebben uitweg.
Verlengen beslistermijn met maximaal
3 weken in verband met de constructietoetsing. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 24-02-2021.
• Nieuwstraat 39 en Veldbleekstraat 14
(aanvraag gepubliceerd als Nieuwstraat
39), realiseren 10 appartementen.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met strijdigheid
bestemmingsplan. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 17-03-2021.
• Nieuwstraat 43 en Veldbleekstraat 18,
handelen in strijd met gevolgen voor
beschermde monumenten (realiseren
4 appartementen). Verlengen beslistermijn met maximaal 6 weken in verband
met de monumententoetsing. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
27-03-2021.
• Willem de Clercqstraat 31, handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
(permanent bewonen 2 wooneenheden).
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met strijdigheid
bestemmingsplan. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 12-03-2021.

Verleend

•B
 eukweg 94, handelen met gevolgen
voor beschermd monument (plaatsen
zonnepanelen) (04-02-2021)
• Chopinstraat nabij 16 (treinstation
Oost), vervangen beschuttingssystemen
(04-02-2021)
• Elisabethstraat nabij 20, aanleggen
3 bruggen (02-02-2021)
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• Hollands

Diep 10, kavel 29A (aanvraag
gepubliceerd als Hollands Diep nabij
Grevenbicht 4, kavel 29A), oprichten
woonhuis en hebben uitweg (29-01-2021)
• Hortensiastraat 1, plaatsen dakkapel
(01-02-2021)
• Hortensiastraat 7, plaatsen dakkapel
(01-02-2021)
• Houtmaatweg 6, kappen 1 eik
(01-02-2021)
• Oude Postweg 66, verplaatsen uitweg
(04-02-2021)
• Schalmedenweg 16, oprichten robotruimte melkveehouderij (04-02-2021)
• Twekkelerweg 108, plaatsen 1 dakkapel
(03-02-2021)
• Weijinksweg 25, veranderen kantoorgebouw (29-01-2021)
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.

Geweigerd

•G
 rundellaan 14, plaatsen schutting
(03-02-2021)
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij
de afdeling Ruimte en Bouwen. Tegen dit
besluit kunt u desgewenst, gedurende zes
weken na de datum van verzending van
dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.
hengelo.nl/bezwaar-beroep.

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.
•L
 angestraat (t.h.v. stadhuistoren),
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),
tot en met 12 februari
•	Havenkade (deels, bij kruising Schipperstraat), 17 februari 08.00 - 13.00 uur

•	Wethouder Kampstraat (tussen Laan
Hart van Zuid en Boekeloseweg),
tot en met 26 februari
•	Beekstraat (deels), tot en met 5 maart
•	Esrein (tussen Appendage en Loweg),
22 februari tot en met 10 maart

Wet geluidhinder
Ontwerpbesluit hogere
geluidgrenswaarden

Het college van B en W is van plan om
hogere geluidgrenswaarden van 62 dB,
58 dB, 54 dB en 52 dB (Lden) vast te
stellen voor de maximaal toelaatbare
geluidbelasting veroorzaakt door het
wegverkeer op de gevels van nieuw
te bouwen woningen op het nu nog
braakliggende terrein aan de:
• Marskant en Brugstraat
Uit akoestisch onderzoek is gebleken
dat de geluidbelasting van deze woning
hoger uitvalt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeer.
Het is redelijkerwijs niet mogelijk voldoende geluidwerende maatregelen te
treffen om alsnog aan deze waarden te
voldoen.

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.

Het ontwerpbesluit houdt verband
met het ontwerp bestemmingsplan
Herontwikkelingslocaties Brugstraat en
Beekstraat. U vindt de bekendmaking
van het ontwerp bestemmingsplan op
de vorige pagina onder Bestemmingsplannen.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerpbesluit en de
bijbehorende stukken van 10 februari
tot en met 23 maart 2021 op afspraak
inzien. Bent u belanghebbende, dan kunt
u tijdens de inzagetermijn mondeling of
schriftelijk een zienswijze indienen bij het
college van B en W. Voor informatie of
het mondeling indienen van zienswijzen
kunt u contact opnemen met Herman
Aalderink.

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

Mondkapje weggooien?

IN DE AFVALBAK

#mondkapjegeenzwerfkapje

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.

