ErfCoach voor erfeigenaren
Een ErfCoach biedt erfeigenaren
(agrariërs en bewoners van het
buitengebied) de mogelijkheid om
gratis en vrijblijvend in gesprek
te gaan over zaken die spelen op
hun erf.
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Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Onherroepelijk

Het volgende bestemmingsplan is op
3 november 2021 onherroepelijk
geworden.
• Bartelinkslaantje 12

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

Ook de raadsvergadering van woensdag 10 november vindt plaats in de
hal van het stadhuis.
NB: deze raadsvergadering begint om 17.00 uur. Men vergadert tot
18.30 uur, en gaat weer verder vanaf 19.30 uur.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op woensdag 24 november vanaf 19.30 uur
in de hal van het stadhuis. U kunt de vergadering ook volgen via www.
hengelo.nl/gemeenteraad. Op de agenda staat onder meer een voorstel
over de 4e wijziging van de Beleidsbegroting 2021. De wijziging heeft
betrekking op de raadsvoorstellen in deze vergadering en collegebesluiten
in de voorliggende periode. De actuele agenda en de bijbehorende
stukken vindt u vanaf 15 november op www.hengelo.nl/bestuursagenda.
U bent welkom om de vergaderingen bij te wonen. U kunt de vergaderingen
ook volgen via www.hengelo.nl/gemeenteraad.

Collectes

Tot en met 13 november collecteert Alzheimer Nederland. Van 15 tot en
met 20 november collecteert Het Gehandicapte Kind.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.
erfcoach.com. Hier kunt u een bericht
achterlaten zodat er contact met u wordt
opgenomen. De ErfCoaches zijn ook te
bereiken via telefoon 0547 - 700 221 of
e-mail info@erfcoach.com.
ErfCoaches worden sinds medio 2019
ingezet in Overijssel vanuit het project
Toekomstgerichte Erven om het platteland leefbaar te houden. Veel erfeigenaren hebben inmiddels stappen gezet
die ze anders niet zouden hebben ondernomen. Door de goede resultaten heeft
de provincie besloten dat de ErfCoaches
ook in 2022 inzetbaar zijn.

De ErfCoach is een onafhankelijke
sparringpartner die kijkt naar de mogelijkheden, helpt met keuzes te maken en
een volgende stap te zetten. Ook is de

Inzien
U kunt het bestemmingsplan inzien op
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0145-0301.

In verband met de nieuwe coronamaatregelen wordt de Politieke Markt
van dinsdag 9 november gehouden in de stadhuishal.

Voor Hengelo zijn Neeltje Bleumink en
Marloes Nijland de ErfCoaches.

Het kan bijvoorbeeld om bedrijfsbeëindiging of bedrijfsovername gaan of om
het bedrijf juist toekomstbestendig te
maken. Of plannen om het asbest te
verwijderen.

Er is geen beroep ingesteld.

De gemeenteraad vergadert

ErfCoach op de hoogte van de verschillende regelingen en subsidies.

• Aaltje Noordewierstraat 40, plaatsen
dakkapel (28-10-2021)
• Braam 11, wijzigen situering woonhuis
en hebben uitweg (27-10-2021)
• Coba Ritsemastraat 34, oprichten
berging (01-11-2021)
• Elsloo 20, hebben uitweg (02-11-2021)
• Gerrit Peuscherstraat 395, plaatsen
dakkapel (28-10-2021)
• Hagestein nabij 13 (kavel 15),
oprichten woonhuis met bijgebouw en
hebben uitweg (28-10-2021)
• Linne 6, hebben uitweg (18-10-2021)
• Pastoriestraat 49A t/m 49F,
wijzigingen i.v.m. gewijzigd brandveiligheidsrapport (02-11-2021)
• Spinnersweg 12, vervangen schuur
(29-10-2021)
• Theodora Versteeghstraat 3,
vervangen keukenraam (24-10-2021)
• Zoutwinningsweg nabij 17, oprichten
gasontvangststation, plaatsen
	gaashekwerk, aanleggen gasleiding en
hebben uitweg (02-11-2021)
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.

Verleend

• Amarilstraat 21, hebben 2 uitwegen
(04-11-2021)
• Beursstraat 1A, handelen met gevolgen
voor beschermde monumenten
(vervangen kozijnen) (29-10-2021)
• Bornsestraat 294, veranderen/
vergroten woonhuis (02-11-2021)
• Dorastraat 29, veranderen/vergroten
woonhuis (02-11-2021)
• Eikstraat 62, handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening (veranderen
praktijk in woonhuis) (04-11-2021)
• Het Plein nabij 10, plaatsen
informatiebord (02-11-2021)
• Industriestraat 70, handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening
(toevoegen onzelfstandige wooneenheden) (04-11-2021)
• Marterstraat 48, veranderen/vergroten
woonhuis (04-11-2021)
• Mr. P.J. Troelstrastraat 109 t/m 115
(oneven), wijzigen gevel (02-11-2021)
• Schumannstraat 4 t/m 20 (even) en
4 I t/m 20 I, veranderen 9 bovenwoningen en 7 kleine eenheden
voor detailhandel in woningen (groot
onderhoud) (02-11-2021)
• Stadionlaan 71 t/m 101 (oneven),
oprichten 16 woningen en plaatsen
erfafscheidingen (01-11-2021)
• Tobias Asserstraat 22, hebben uitweg
(04-11-2021)
• Tobias Asserstraat 24, hebben uitweg
(29-10-2021)
• Venusstraat 13, kappen 1 linde
(01-11-2021)
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij
het team VTH Leefomgeving. 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.

Activiteitenbesluit
milieubeheer
Ingekomen meldingen

Het college van B en W heeft meldingen
ontvangen voor:
• Langestraat 29, De Appel, veranderen
horecabedrijf
• Oldenzaalsestraat 518, ksv BWO,
plaatsen 3 lichtmasten bij sportveld
• Veloursstraat 1, Enexis, vervangen
districtsstation (gas)
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 meldingen geen bezwaar- of
beroepschrift indienen.

Besluit lozen buiten
inrichtingen
Maatwerkvoorschrift lozing
op riool

Het college van B en W heeft besloten
onder voorwaarden toe te staan dat licht
verontreinigd grondwater wordt geloosd
op de gemeentelijke riolering aan de:
• Marskant, vanwege de bodemsanering
aan de Marskant nrs. 91 - 111
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken van 10 november tot en met
28 december 2021 op afspraak inzien
bij het team VTH Leefomgeving. Bent
u belanghebbende, dan kunt u tot en
met deze datum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college
van B en W. Hebt u bovendien een
spoedeisend belang, dan kunt u schriftelijk een verzoek om een voorlopige voor
ziening (bijv. schorsing) doen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Overijssel. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Kijk voor het complete overzicht van bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl.

Wegwijzer
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.
•	Henry Dunantstraat (tussen nr. 9 en
Woltersweg), tot en met 12 november
• Paul Pellastraat (t.h.v. nrs. 172-258),
tot en met 12 november

• Tuindorpstraat (t.h.v. F. Hazemeijerstraat, 1 richting), 15 en 16 november
• Ruijsdaelstraat (t.h.v. nrs. 37-43), 16 tot
en met 18 november en 23 november
• Dennenbosweg (tussen Bornsestraat
en Kastanjeplein), tot en met
26 november
• Deldenerstraat (tussen Tuindorpstraat
en Langestraat)/Mitchamplein/
Marskant (tussen Deldenerstraat en
Brugstraat), tot en met 30 november
• Athenestraat (deels), 15 november tot
en met 24 december

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 t/m 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

Meldingen openbare ruimte

Meldingen of vragen over bijvoorbeeld
groenonderhoud, straatverlichting,
losliggende stoeptegels of speelvoorzieningen kunt u doorgeven via
www.hengelo.nl.
Lukt het niet via internet?
Dan kunt u bellen naar 14074.

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

Informatiewijzer Hengelo

Op www.informatiewijzerhengelo.nl vindt
u antwoord op vragen over bijvoorbeeld
gezondheid, zorg, wonen, ouder worden,
geldzaken en opvoeden/opgroeien.

