Ondersteuning bij woonkosten
Komt u niet in aanmerking voor een
andere regeling? Of hebt u dan nog te
weinig inkomen om uw woonkosten te
betalen? Dan kunt u recht hebben op de
TONK-uitkering.
Bent u ondernemer en hebt u een Tozouitkering? Dan kan de TONK hierop een
aanvulling zijn.
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Veel mensen hebben het op dit
moment financieel moeilijk. Door de
coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen
hun werk niet of maar deels uitvoeren. Hierdoor hebben mensen minder
inkomen dan vroeger en moeite om
hun woonkosten te betalen. Eerdere
steunmaatregelen of toeslagen lossen dit probleem niet op. De regeling
TONK kan tijdelijk helpen.
TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning
van Noodzakelijke Kosten en biedt ondersteuning voor noodzakelijke kosten.

TONK is bedoeld voor alle huishoudens
die als gevolg van de coronamaatregelen
te maken hebben met een onvoorziene
inkomensterugval, en daardoor de woonkosten niet meer kunnen betalen. Het
gaat hierbij om de huur of hypotheek en
de kosten van elektriciteit, gas en water.
Het is een vergoeding voor kosten, geen
inkomensondersteunende regeling.

Voor wie?

Hebt u misschien recht op een andere
financiële regeling of uitkering, zoals een
toeslag van UWV op uw WW-uitkering?
Dan moet u die eerst aanvragen.

Wat groen kan doen
Het college heeft in februari geld
beschikbaar gesteld voor het herinrichten van de Henry Dunantstraat.
Een deel van de riolering wordt hier
vervangen. Dit biedt ook kansen voor
een duurzame inrichting.
Niet meer regenwater afvoeren naar de
rioolzuivering maar regenwater naar de
wadi’s en de Drienerbeek. In overleg met
bewoners willen we ook de voorkanten
van de daken van de woningen hierin
meenemen (wat we afkoppelen noemen). Het water van de daken niet meer
afvoeren naar het riool, maar het regenwater in de wadi’s opvangen. Zo trekt
het langzaam in de grond. Goed tegen
droogte én wateroverlast. Het teveel aan
water wordt via de wadi afgevoerd naar

Gratis ophaalronde snoeihout en takken

Het voorjaar komt eraan. Veel bomen en planten mogen weer gesnoeid
worden. Twente Milieu komt uw snoeihout en takken tussen 22 en
26 maart gratis aan huis ophalen. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor
de klantenservice van Twente Milieu via telefoon 0900 - 852 0111, op
werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. Houd uw milieupas bij de hand.
Een afspraak maken kan vanaf nu tot en met vrijdag 19 maart.
Er kan maximaal 3 m3 snoeihout gratis worden opgehaald. Het moet op
de afgesproken dag gebundeld aan straat worden gelegd. Boomstobben,
los blad en ander tuinafval worden niet meegenomen.

Landelijke Opschoondag

Op zaterdag 20 maart is het Landelijke Opschoondag. Op deze dag gaan
overal in het land mensen de straat op om zwerfafval op te ruimen in de
eigen wijk of buurt.
Meedoen is heel eenvoudig. Een paar stevige schoenen, handschoenen
en een afvalzakje. Zo maakt u van uw ommetje een opschoon-ommetje
én draagt u een steentje bij aan een schone buurt. Als iedereen een uurtje
zijn handen uit de mouwen steekt, is het al snel een stuk schoner!

Straatnamen
Vastgesteld

Het college van B en W heeft op 2 maart
2021 de volgende straatnamen vastgesteld, gewijzigd of ingetrokken:
• Brouwerijstraat ingetrokken
• Brouwerij vastgesteld voor het verlengde
van de huidige Brouwerij
•	Dagpauwoog en Koolwitje vastgesteld
met een gewijzigd beloop
•	IJsvogel ingetrokken
•	Koninginnepage ingetrokken
•	Loevestein vastgesteld voor het
verlengde van de huidige Loevestein
•	Meijlinplein vastgesteld met een
gewijzigd beloop
•	Mouterij ingetrokken op de oude
locatie en opnieuw vastgesteld nabij
het Meijlingplein

Omgevingsvergunningen

Via www.supportervanschoon.nl/landelijke-opschoondag zijn ook gratis
opschoonmaterialen te bestellen.

Reguliere procedure

Ontvangen

•	Anthoniusstraat 39, vervangen
schutting (26-02-2021)
•	Beckumerkerkweg 27, kappen
1 esdoorn (25-02-2021)
•	Deldenerdijk nabij 71, inrichten
werkterrein (tijdelijk voor 2 maanden)
(25-02-2021)
•	Dr. Martin Luther Kingstraat 5,
plaatsen schutting (26-02-2021)
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Aanvragen

TONK is een tijdelijke maatregel en geldt
voor de periode van 1 januari 2021 tot en
met 30 juni 2021. U kunt de TONK over
de genoemde periode aanvragen tot
1 augustus 2021. U vindt het aanvraagformulier op www.hengelo.nl/tonk. Daar Contac
vindt u ook de voorwaarden.
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de Drienerbeek, die in 2018 al opnieuw is
ingericht. De herinrichting van de straat
start in het voorjaar van 2021.

Zelf wat tegen wateroverlast of hittestress doen? Ga naar www.groenblauwtwente.nl en kijk wat u in uw eigen tuin
kunt doen!

Officiële bekendmakingen

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van
10 maart tot en met 20 april 2021 inzien
op www.hengelo.nl/terinzage. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn
bezwaar maken bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.
hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Opschoonmateriaal nodig?
Als het nodig is, kan de gemeente u ondersteunen, bijvoorbeeld door
hesjes of knijpers uit te lenen of het afval af te voeren. Vragen? Bel met
14074 of mail naar gemeente@hengelo.nl.

Het gaat vooralsnog om een bedrag van
minimaal € 250 per maand. Als er meer
duidelijkheid is over de Rijksvergoeding,
de mate van gebruik, de hoogte van
de bijstand in verhouding tot andere
gemeenten en aantoonbare hoge woonlasten, dan kan de bijdrage met terugwerkende kracht worden verhoogd.
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•	Floresstraat 27 t/m 37 (oneven) en
Celebesstraat 59 t/m 77 (oneven),
oprichten 16 woonhuizen (01-03-2021)
• Grave nabij 12 (kavel 82), oprichten
woonhuis (26-02-2021)
•	Jean Louis Pisuissestraat 10, veranderen/vergroten woonhuis (26-02-2021)
•	Langestraat 21, oprichten terrasoverkapping (27-02-2021)
• Lansinkesweg 59, constructief
dichtzetten vide (24-02-2021)
•	Linne nabij 12 (kavel 66), oprichten
woonhuis en hebben uitweg
(26-02-2021)
• Marskant 14, plaatsen reclame en
luchtafvoerkanaal restaurant
(25-02-2021)
•	Meester Molendijkweg 4, oprichten
schuur (02-03-2021)
•	Onyxstraat 12, milieuneutraal veranderen tankreinigingsbedrijf (02-03-2021)
• Pentropsdijk 10B, hebben uitweg
(10-02-2021)
• Seahorse-terrein (kavel 53), oprichten
woonhuis (26-02-2021)
•	Seahorse-terrein (kavel 58B), oprichten woonhuis (26-02-2021)
•	Sloetsweg 250, aanbrengen reclameuitingen aan pand (24-02-2021)
•	Steenzoutweg nabij 16, kappen 1 eik
(26-02-2021)
•	Steenzoutweg 20A, wijzigen situering
bedrijfspand (24-02-2021)
•	Theodora Versteeghstraat 31, plaatsen
dakkapel (25-02-2021)
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

•	Zuidelijke Havenweg 40, veranderen/
vergroten bedrijfspand. Verlengen
beslistermijn met maximaal 6 weken
in verband met bouwbesluit. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 13-04-2021.

Verleend

•	Athenestraat 21 t/m 43 (aanvraag
gepubliceerd als Athenestraat nabij 90),
oprichten 12 woningen, plaatsen 2 erfafscheidingen en hebben 8 uitwegen
(03-03-2021)
•	Bandoengstraat 60, plaatsen afvoerpijp
voor bakdampen cafetaria (04-03-2021)
•	Hollands Diep nabij Grevenbicht 4
(kavel 76), hebben uitweg (26-02-2021)
•	IJsbaanweg 31 en Landmansweg 191
en 193 (aanvraag gepubliceerd als
IJsbaanweg nabij 37, hoek Landmansweg), oprichten 3 woonhuizen en
hebben uitwegen (04-03-2021)
• Korenbloemstraat 8, vervangen
kozijnen en plaatsen dakkapellen
(02-03-2021)
• Kuipersdijk 46, veranderen dakconstructie sporthal (04-03-2021)
•	Raoul Wallenbergstraat nabij 30 (kavel
14), hebben uitweg (26-02-2021)
•	Raoul Wallenbergstraat 38 (aanvraag
gepubliceerd als Raoul Wallenbergstraat nabij 30, kavel 14), oprichten
woonhuis (04-03-2021)
•	Verlengde Polluxweg 4B (aanvraag
gepubliceerd als Verlengde Polluxweg,
kavel 4), oprichten woonhuis
(04-03-2021)
• Vlierbes 6 (aanvraag gepubliceerd als
Vlierbes nabij 2, kavel 10), oprichten
woonhuis en hebben uitweg
(03-03-2021)
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken
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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

•	Lansinkesweg 59, handelen met gevolgen voor beschermde monumenten
(aanpassen vlaggenmasten en creëren
doorgang watertoren) (24-02-2021)
De ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter inzage wordt gelegd.
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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.
•D
 rienerbeekweg (tussen Spreeuwenstraat en Prof. van ’t Hoffstraat),
10 maart 10.00 - 14.00 uur
• Boekeloseweg (oude weg, deels), tot
en met 18 maart
•	Raoul Wallenbergstraat (deels), tot en
met 19 maart

•	Kuipersdijk/Parallelweg SS (t.h.v.
spoor), 19 maart 23.00 uur tot en met
22 maart 06.00 uur
• Esrein (t.h.v. fietspad Laan Hart van
Zuid), tot en met 22 maart
• Ketelmakerij (tussen Laan Hart van
Zuid en oude Boekeloseweg), tot en
met 1 april
• Deurningerstraat (t.h.v. Klaas de
Rookstraat, hinder), tot en met 2 april
•	Prinses Beatrixstraat (t.h.v. Spoorstraat, hinder), tot en met 2 april
• Esrein (tussen Loweg en Appendage),
tot en met 9 april
• Beekstraat (deels), tot en met 17 mei
•	Deurningerstraat (tussen rotonde en
M.A. de Ruyterstraat), tot en met 30 juni

Cyberweek - Veilig online in Twente

We zijn steeds meer actief op internet. Dit biedt kansen, maar helaas
zijn er ook mensen die er misbruik
van willen maken. Criminaliteit via
het internet neemt sterk toe, en
internetcriminelen worden steeds
slimmer. Ook in Twente. Iedereen
kan slachtoffer worden. Het wordt
steeds lastiger om in één oogopslag
te herkennen als internetcriminelen
uw persoonlijke gegevens willen
misbruiken of geld afhandig willen
maken.
Deze week vragen we daarom in Twente extra aandacht voor uw
veiligheid online. Hoe herkent u een phishingmail? Hoe voorkomt u dat
u slachtoffer wordt? En hoe kunt u als ondernemer zichzelf beschermen
tegen online criminaliteit? Houd onze online kanalen in de gaten, of kijk op
www.veiliginternetten.nl voor meer informatie over uw veiligheid online.

Nieuwsbrief Uit in Hengelo
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Postadres: Postbus 18, 7550 AA Hengelo
Telefoon: 14074
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Facebook: www.facebook.com/
gemeentehengelo
Twitter: @gemeentehengelo
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Wegwerkzaamheden

Wegwijzer

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

 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

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.

Wil jij ook graag weten wat er allemaal te zien en doen is in Hengelo?
Meld je dan nu aan voor de digitale nieuwsbrief uitinhengelo.nl. Maandelijks word je door Hengelo Promotie op de hoogte gebracht van
de leukste tips en nieuwtjes uit Hengelo. Ga naar www.uitinhengelo.nl.

