Controles op vervuiling
verpakkingencontainers
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Twente Milieu gaat de verpakkingencontainers van inwoners controleren op vervuiling. Dat gebeurt
vanaf deze week tot en met de
zomervakantie. Twente Milieu en
de gemeente Hengelo starten met
deze controles om de kwaliteit van
het verpakkingsmateriaal te verbeteren. Zit er afval in de container
dat er niet hoort? Dan wordt de
container niet geleegd.
Medewerkers van Twente Milieu controleren de oranje verpakkingencontainers
die aan straat staan op de dag dat ze
geleegd worden. Ze kijken of er (rest)afval
in zit dat er niet in hoort. Ze labelen dan
de container met een groene containerhanger (het afval is goed gescheiden)
of een oranje containerhanger (het afval
is niet goed gescheiden). Op de oranje
hanger wordt het type afval genoemd dat
voor vervuiling zorgt (glas, restafval of
hard kunststof). Containers met te veel
vervuiling worden niet geleegd.

Oranje hanger?

Treft u een oranje hanger aan? Als u het
verkeerde afval eruit haalt, kunt u uw
container opnieuw aan straat zetten op
de eerstvolgende inzameldag. U kunt het
afval ook inleveren bij een verzamelcontainer in de buurt of bij het Milieupark
aan de Wegtersweg.

De oranje verpakkingencontainers of de
verzamelcontainers voor verpakkingen
zijn bedoeld voor plastic verpakkingen,
blik en drankenkartons. Op dit moment
zit er vaak afval in dat er niet in thuis
hoort. Daardoor is recycling niet mogelijk
en keuren de sorteerders ladingen af.
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Deze partijen worden als restafval
gezien. In plaats van een vergoeding te
ontvangen voor recycling van verpakkingen, moet de gemeente nu veel geld
betalen voor de verwerking van restafval. In verba
Deze kosten ziet u weer terug in een
volgend
stijgende afvalstoffenheffing.
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Werkzaamheden Deurningerstraat gestart
Gisteren zijn de herinrichtingswerkzaamheden aan de Deurningerstraat gestart. Het gaat om
het deel vanaf de rotonde met de
Sloetsweg tot aan de aansluiting
op de Oldenzaalsestraat. De werkzaamheden zijn naar verwachting
in oktober klaar.

Geen vervoer naar de priklocatie?

Veel mensen lukt het wel om zelf, of met hulp van kinderen, buren of
vrijwilligers, voor de corona-vaccinatie naar de priklocatie in Almelo te
komen. Mocht u daar zelf niet uitkomen, dan kan het Zorgloket van de
gemeente Hengelo uitkomst bieden. De medewerkers denken en kijken
graag mee naar een oplossing. Het Zorgloket is bereikbaar via telefoon
(074) 245 9131.

De gemeenteraad vergadert

Voorlopig vinden de Politieke Markten en raadsvergaderingen digitaal
plaats. U kunt de vergaderingen volgen via www.hengelo.nl of via www.
youtube.com/gemeentehengeloOV.

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt op dinsdag 2 maart een digitale Politieke Markt.
Het programma is als volgt:
19.00 - 20.00 uur Woonagenda 2021-2030
20.30 - 22.30 uur Concept ontwerp marktplein
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.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert digitaal op woensdag 3 maart vanaf 19.30 uur.
Op de agenda staan onder meer:
•	Bestemmingsplan Dalmeden Kern Noord, omgeving Morel en Rozenbottel
•	Wensen en bedenkingen oprichting Stichting Twente Board
•	Benoeming lid Raad van Toezicht OSG
•	Budgetoverheveling 2020
•	Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor ontwikkelen wegensteunpunt Brugginksweg 4
•	Verordening tot 2e wijziging Verordening precariobelasting 2020
De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.hengelo.nl/
bestuursagenda.

Wat groen kan doen

Op verschillende plekken in
Hengelo liggen tegenwoordig
wadi’s. U kunt het zien als een
groene greppel in het stedelijk
gebied. Bij flinke regenval kan het
regenwater even blijven staan en
langzaam in de grond trekken.
Dit ontlast de riolering op zulke
momenten. Zo helpt de wadi tegen
wateroverlast en droogte.
Blijft het water na een flinke regenbui ook in uw tuin staan? Ga naar
www.groenblauwtwente.nl en kijk
wat u in uw eigen tuin kunt doen!

In 2016 en 2017 werd het eerste deel van
de Deurningerstraat al heringericht. Nu is
de laatste fase aan de beurt.

Fietspaden

Net als bij andere invalswegen in Hengelo
worden ook langs een groot deel van de
Deurningerstraat vrijliggende fietspaden
aangelegd. Het gedeelte tussen de
M.A. de Ruyterstraat en Dr. Schaepmanstraat krijgt fietssuggestiestroken; op
dat gedeelte is er namelijk onvoldoende
ruimte beschikbaar voor vrijliggende
fietspaden. Met deze maatregelen
verbetert de verkeersveiligheid en de
doorstroming.

Vernieuwen riolering

Tegelijkertijd wordt het oude riool
gerenoveerd en op sommige plekken vervangen. Ook wordt de Deurningerstraat
aangepast op het veranderende klimaat.
Het regent steeds harder en vaker. Zo
wordt er een extra buis aangelegd

voor de afvoer van regenwater naar
de Tichelwerkvijver (achter het Avila
College). Het regenwater wordt op die
manier gescheiden van het huishoudelijk
afvalwater. Dat noemen we ‘afkoppelen’
van regenwater.

Nieuwe bomen

Hengelo streeft naar verdere vergroening
van de stad. De huidige 6 bomen worden
gekapt, daarvoor komen 14 esdoorns in
de plaats. In de grond wordt een systeem
aangelegd waarbij regenwater langer
wordt vastgehouden en wordt gebruikt
om de bomen te voorzien van water.

Fasering werkzaamheden

De werkzaamheden worden gefaseerd
uitgevoerd. De werkzaamheden starten
aan de noordkant (bij de rotonde); de
zuidkant (aansluiting met Oldenzaalsestraat) is als laatste aan de beurt. De
complete werkzaamheden zijn naar
verwachting in oktober klaar.

Alles over dit project

Meer weten over deze werkzaamheden?
In de faseringskaart op www.hengelo.nl/
deurningerstraat staat welk gedeelte
wanneer aan de beurt is. Hier vindt u
ook het definitieve ontwerp.

Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 10 februari
2021 het volgende bestemmingsplan
vastgesteld:
•	Kavels Stromen
Het bestemmingsplan Kavels Stromen
(Dalmeden) is opgesteld om de uitgifte
van enkele kavels in Stromen mogelijk
te maken. Voor het gehele woongebied
Stromen is op basis van het globale
bestemmingsplan Dalmeden in 2008
een ontwerp uitwerkingsplan opgesteld.
Door de gedeeltelijke vernietiging van het
bestemmingsplan Dalmeden door de
Raad van State, konden destijds enkele
kavels niet meegenomen worden in het
uitwerkingsplan.
Naast het mogelijk maken van drie nieuwe
bouwkavels, biedt het voorliggende
bestemmingsplan de mogelijkheid om
één kavel te splitsen in twee kavels (hoek
Hollands Diep en Biesbosch). Elders in
Stromen zijn twee kavels samengevoegd

tot één kavel. Op deze manier blijft het
aantal kavels gelijk en blijft daarmee
voldoen aan het in het globale bestemmingsplan Dalmeden vastgestelde
maximum aantal woningen.
Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de
bijbehorende stukken van 24 februari tot
en met 6 april 2021 op afspraak inzien en
op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0.133-0301.
Voor het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met Marije Brummelhuis. Tijdens de inzagetermijn kunnen
belanghebbenden een beroepschrift
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus
20019, 2500 EA Den Haag). Geen beroep
kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten dat zij geen zienswijzen bij de
gemeenteraad hebben ingebracht. Het
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 7 april
2021. Gelijktijdig met het indienen van
een beroepschrift kunt u de Voorzitter van
genoemde Afdeling vragen een voorlopige
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Verlen

In eerste instantie gaat dit om een
waarschuwingsactie. Op den duur
horen boetes ook tot de mogelijkheden.
Verpakkingsafval moet los of in een
doorzichtige zak in de container. Containers waarvan de inhoud niet zichtbaar is,
worden ook niet geleegd.

Oplopende kosten
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voorziening te treffen. Het besluit treedt
dan niet eerder in werking totdat op dat
verzoek is beslist. Aan de indiening van
zowel een beroepschrift als een verzoek
om voorlopige voorziening zijn kosten
verbonden. Kijk voor meer informatie op
www.raadvanstate.nl of neem contact op
met Marije Brummelhuis.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

•D
 eldenerdijk tegenover 71, verrichten
(graaf)werkzaamheden/grondroerende
activiteiten (08-02-2021)
• Godfried Bomansstraat 51, plaatsen
dakkapel (11-02-2021)
•	Grevenbicht 10, plaatsen erfafscheiding
(14-02-2021)
• Hollands Diep 18 (kavel 58), hebben
uitweg (13-02-2021)
•	Madridstraat 14, plaatsen carport
(16-02-2021)
•	Max van der Stoelstraat (kavel 7),
oprichten woonhuis (13-02-2021)
•	Meester Molendijkweg 1A, plaatsen
dakkapel (11-02-2021)
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•	Oelerweg 5, aanbrengen plakroedes op
glas (15-02-2021)
•	Steenzoutweg nabij 20, oprichten
bedrijfspand (15-02-2021)
• Stroweg 13 (kavel 20), hebben uitweg
(15-02-2021)
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

•	Raoul Wallenbergstraat nabij 21
(kavel 18), oprichten woonhuis en
hebben uitweg. Verlengen beslistermijn
met maximaal 6 weken in verband met
bouwbesluit. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 10-04-2021.
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•	Biesbosch 6 (aanvraag gepubliceerd
als Grevelingen nabij 2, kavel 33),
oprichten woonhuis (17-02-2021)
•	Biesbosch 8 (aanvraag gepubliceerd
als Biesbosch nabij 3, kavel 32),
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(17-02-2021)
•	Biesbosch 10 (aanvraag gepubliceerd
als Stromen, kavel 32), oprichten woonhuis en hebben uitweg (17-02-2021)
•	Biesbosch 11 (aanvraag gepubliceerd
als Biesbosch nabij 3, kavel 23),
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(11-02-2021)
•	Deldenerstraat 309, veranderen
woning (18-02-2021)
•	Emmaweg 6, veranderen café/
restaurant naar woon- en werkruimte
(11-02-2021)
•	Kruisspin 2, plaatsen veranda/overkapping (18-02-2021)

Wegwerkzaamheden

l
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stafval. In verband met werkzaamheden zijn de
en
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.
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Verleend

•H
 avenkade (deels, bij kruising Schipperstraat), 24 februari 08.00 - 13.00 uur
• Wethouder Kampstraat (tussen Laan
Hart van Zuid en Boekeloseweg), tot en
met 8 maart
•	Boekeloseweg (oude weg, deels), tot
en met 18 maart

•	Raoul Wallenbergstraat (deels), tot en
met 19 maart
•	Deurningerstraat (tussen rotonde en
M.A. de Ruyterstraat), tot en met 30 juni

•	Max van der Stoelstraat 9 (aanvraag
	gepubliceerd als Max van der Stoelstraat nabij 7 , kavel 11), oprichten
woonhuis en hebben uitweg
(16-02-2021)
•	Oosterveldsingel 36 (aanvraag
gepubliceerd als Oosterveldsingel
tegenover 35), oprichten bedrijfspand
(17-02-2021)
•	Pentropsdijk 10B, graven vijvers
(16-02-2021)
•	Steenmeijerstraat 4, veranderen kantoor naar 25 zorgstudio’s (17-02-2021)
•	Tuindorpstraat 20A, veranderen/
vergroten woonhuis (12-02-2021)
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

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.

van deze besluiten, een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college
van B en W. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Wet bodembescherming
Ingekomen melding

Het college van B en W heeft op
15 februari 2021 een melding op grond
van het Besluit uniforme saneringen
ontvangen van Stichting Twickel. Deze
melding gaat over het voornemen om
een bodemsanering uit te voeren aan de:
•	Wolfkaterweg 31, kadastrale sectie H,
nummer 1738
Als de melding voldoet aan de Wet
bodembescherming, dan mag de melder
vijf weken na de ontvangstdatum
beginnen met de sanering.

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

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college van B en W heeft besloten de
volgende gehandicaptenparkeerplaatsen
toe te wijzen:
• Javastraat, voor nr. 16
• P.C. Hooftlaan, voor nr. 251
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende tekening,
die deel uitmaakt van het besluit, op
afspraak inzien bij het Publieksplein.
Tegen deze besluiten kunt u tot 6 april
2021 een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van B en W. Kijk
voor meer informatie op www.hengelo.
nl/bezwaar-beroep.

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.

