Mariska ten Heuw neemt afscheid
Op dinsdag 14 juni neemt Mariska
ten Heuw tijdens een informele
zomerborrel afscheid van de
Hengelose politiek. 12 jaar was
zij actief als wethouder en daarvoor 12 jaar als raadslid.
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Met haar enorme betrokkenheid, passie
en gedrevenheid heeft Mariska veel voor
onze mooie stad betekend. Zij heeft de
afgelopen jaren aan veel onderwerpen
een waardevolle bijdrage geleverd. Zoals
het armoedebeleid, werk & inkomen,
economische zaken, Hart van Zuid, de
thema’s groen en water en het financieel
beleid van Hengelo.

Informatie van de
gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 7 juni 2022

Ook ver buiten de stadsgrenzen heeft ze
haar sporen achtergelaten, onder meer
op het gebied van leren, werken en de
verbinding tussen onderwijs en arbeid.

Uitnodiging

Hebt u de afgelopen jaren met Mariska
samengewerkt of met haar contact
gehad, en wilt u haar persoonlijk gedag

zeggen, dan bent u van harte welkom
op dinsdag 14 juni van 15.30 tot 18.30
uur, bij Buitenplaats de Houtmaat,
Houtmaatweg 9.

Special Olympics in Hengelo!
Aankomend weekend staat heel
Twente in het teken van de Special
Olympics Nationale Spelen Twente
2022. Van 10 tot 12 juni is het in
14 Twentse steden één groot
sportfeest. Ook Hengelo is een
trotse speelstad.

In Hengelo wordt getennist, gehockeyd
en worden diverse atletieknummers
afgewerkt. Op het terrein van TC
’t Weusthag (Van Alphenstraat 17) vindt
het tennistoernooi plaats. HC Twente
(Torenlaan 62) heeft hun faciliteiten
beschikbaar gesteld voor het hockeytoernooi. Het FBK-stadion is vanzelfsprekend het toneel voor de atletieknummers.

Gratis

Alle sportwedstrijden op zaterdag
11 juni en zondag 12 juni zijn gratis te
bezoeken. De tenniswedstrijden zijn
tussen 09.00 en 17.00 uur, atletiek en
hockey is tussen 10.00 en 17.00 uur.
U bent van harte welkom om de sporters
aan te moedigen! Kijk voor het complete
programma en meer informatie op
www.specialolympics2022.nl.

Interview met Friso en Sanne

Al weken zijn de gezichten van Friso
Roeleveld en Sanne Droste te vinden
op posters in de bushokjes in Hengelo.
Ze zijn getransformeerd tot bekende
Hengeloërs. En dat is niet voor niets.
Want zij zijn de trotse Hengelose
ambassadeurs van de Nationale
Spelen. Friso zal zijn kunsten vertonen
op verschillende atletieknummers in het
FBK-stadion. En Sanne gaat met haar
team alles in de strijd gooien op het
hockeyveld.
Wilt u deze twee topatleten beter leren
kennen? In deze editie van het Hengelo’s
weekblad vindt u een exclusief interview
met hen beiden.

Officiële bekendmakingen

De gemeenteraad vergadert

Politieke Markt
Aansluitend aan de raadsvergadering op woensdag 8 juni houdt de
gemeenteraad een extra Politieke Markt in de raadzaal van het stadhuis.
Op het programma staat:
20.45 uur Collegeprogramma 2022-2026
U bent welkom om de Politieke Markt bij te wonen. U kunt de vergadering
ook volgen via www.hengelo.nl/gemeenteraad.

Informatiebijeenkomst Groot Driene

Op maandag 13 juni is er een informatiebijeenkomst over het voorlopig
ontwerp van de herinrichting van de openbare ruimte rondom winkelcentrum Groot Driene. Onder andere wordt de rotonde bij de Staringstraat
aangepast en een nieuwe rotonde aangelegd op de hoek P.C. Hooftlaan/
Laan van Driene voor een betere verkeersveiligheid.
U bent van harte welkom tussen 16.00 en 18.00 uur en tussen 19.00 en
21.00 uur, bij het Noaberpleintje (bij de Jumbo), winkelcentrum Groot
Driene. U kunt langskomen wanneer het u uitkomt. Medewerkers van de
gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Meer informatie
U kunt het voorlopig ontwerp ook op www.hengelo.nl/wcgrootdriene
bekijken. Reacties indienen kan tot en met 24 juni.
Hebt u vragen of opmerkingen over de bijeenkomst, dan kunt u contact
opnemen met Fiona Breuker via e-mail f.breuker@hengelo.nl.

NL-Alert testbericht

Op maandag 13 juni rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert
testbericht uit. Zo weet u hoe een echt NL-Alert klinkt en eruit ziet.
Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon opgeladen is en aanstaat, zodat u
het testbericht kunt ontvangen.
Factsheet NL-Alert
Als u een NL-Alert binnenkrijgt, hoort
Iédereen direct informatie
bij een noodsituatie.
u een hard en doordringend alarmgeluid. Dit klinkt echt anders dan een
WhatsApp-bericht of sms. Let op: als u
oordopjes of koptelefoon gebruikt, kan
het NL-Alert luid binnenkomen. U ziet
het NL-Alert gelijk op het beginscherm van uw mobiel.

NL-Alert

NL-Alert

NL-Alert

NL-Alert

Het alarmmiddel NL-Alert waarschuwt je bij acute noodsituaties. In een NL-Alert staat wat er aan de
hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden. NL-Alert ontvang je op je mobiel.
Ook zie je NL-Alert op steeds meer digitale reclameschermen en digitale reisinformatieschermen van
het openbaar vervoer. Zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, kom in actie en informeer anderen
in je omgeving.
Wanneer NL-Alert?
NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand,
terroristische aanslag of onverwacht noodweer.

Wat is NL-Alert?
NL-Alert is een alarmmiddel dat u waarschuwt en informeert bij een
noodsituatie bij u in de buurt. Bijvoorbeeld bij een grote brand, gaslekkage
of noodweer. In het bericht staat wat er aan de hand is, wat u moet doen
en waar u meer informatie en updates kunt vinden. Voor het ontvangen
van NL-Alert hoeft u verder niets in te stellen op uw mobiel, het werkt
automatisch. Het is gratis en anoniem, uw telefoonnummer blijft onbekend. Kijk voor meer informatie op www.nl-alert.nl.
NL-Alert op je mobiel

Je ontvangt NL-Alert op je mobiele telefoon. Wanneer je een NL-Alert ontvangt, laat je telefoon een
hard en doordringend alarmgeluid horen. NL-Alert op je mobiel maakt gebruik van cell broadcast.
Dit is een techniek die óók werkt als het netwerk overbelast is. Cell broadcast is gratis en anoniem:
je hoeft je niet aan te melden en je nummer blijft onbekend.
NL-Alert op digitale reisinformatieschermen en reclameschermen
Zodra een NL-Alert uitgaat, stuurt de overheid het bericht naar digitale reisinformatieschermen en
digitale reclameschermen.

Check je mobiel

Maandag 13 juni rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert testbericht uit in heel Nederland.
Het NL-Alert testbericht ontvang je op je mobiele telefoon. Let op: het NL-Alert testbericht kan luid
klinken als je een koptelefoon of oordopjes gebruikt.
Met het landelijke NL-Alert testbericht kun jij ervaren hoe het is om een NL-Alert te ontvangen.
Vragen? Ga naar www.nl-alert.nl

NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.
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Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Caro van Eyckstraat 31, kappen 1 wilg
(23-05-2022)
• Dennenbosweg 107, veranderen/
vergroten woonhuis (19-05-2022)
• Diamantstraat 18, plaatsen container
en hekwerk en hiervoor handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
(23-05-2022)
• Drienerbrakenweg 5, handelen in strijd
met bestemmingsplan (toevoegen
extra woonvoorziening (19-05-2022)
• Europalaan 202, plaatsen entree zuil
(24-05-2022)
• Gerrit Peuscherstraat 47, plaatsen
airco (30-05-2022)
• Kerkpad 1, handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening (oprichten
werktuigenberging) (23-05-2022)
• Langelermaatweg 76, veranderen/
vergroten woonhuis (19-05-2022)
• Zwavertsweg 95, veranderen/vergroten
woonhuis (23-05-2022)
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

• P.C. Borstlaan 11 (aanvraag gepubliceerd als P.C. Borstlaan 123),
oprichten zorgcomplex. Verlengen
beslistermijn met maximaal 6 weken
in verband met bouwbesluit. Door
dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 15-07-2022.
• Uitslagsweg 98C, handelen in strijd
met bestemmingsplan (veranderen/
vergroten woonhuis). Verlengen
beslister mijn met maximaal 6 weken
in verband met bouwbesluit. Door

dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 23-07-2022.

Verleend

• Achterhoekse Molenweg 54, plaatsen
dakkapel (25-05-2022)
• Amarilstraat 6 t/m 14, vervangen
gevels en reclamezuilen (25-05-2022)
• Brederostraat 49, plaatsen dakkapel
(31-05-2022)
• Droogdokstraat 1 en Loodsstraat
22-28 (even), veranderen brandcompartimentering (31-05-2022)
• Gerard Doustraat 52, plaatsen dakopbouw en 2 schuifpuien (31-05-2022)
• Gerrit Peuscherstraat 423, hebben
uitweg (31-05-2022)
• Pruisische Veldweg 36, hebben uitweg
(31-05-2022)
• Wim Sonneveldstraat 7, plaatsen
overkapping (31-05-2022)
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.

Uitgebreide procedure
Ontvangen

Rectificatie
In het Gemeentenieuws van 22 maart
2022 was de ontvangen omgevingsvergunning gepubliceerd onder reguliere
procedure. Dit moet zijn onder uitgebreide procedure.
• Borgmanweg nabij 8, oprichten
woonhuis (09-03-2022)
De ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter inzage wordt gelegd.

Wet geluidhinder
Besluit hogere
geluidgrenswaarde

Het college van B en W heeft een
hogere geluidgrenswaarde van 58 dB
(Lden) vastgesteld voor de maximaal
toelaatbare geluidbelasting door het
wegverkeer op de gevel van de woning
aan de:
• Enschedesestraat 406
Uit akoestisch onderzoek is gebleken
dat de geluidbelasting op deze woning
hoger uitvalt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het is
redelijkerwijs niet mogelijk voldoende
geluidmaatregelen te treffen om alsnog
aan deze waarde te voldoen. Het besluit
is nodig voor de omgevingsvergunning
voor afwijken van het bestemmingsplan
aan de Enschedesestraat 406.
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken van 8 juni tot en met 19 juli
2022 op afspraak inzien bij het team
Ruimtelijke Ordening. Als u belanghebbende bent, kunt u schriftelijk bezwaar
indienen bij het college van B en W.
Het bezwaar moet zijn ingesteld vóór
het einde van de bezwaartermijn. De
bezwaartermijn van zes weken valt in
dit geval samen met de hiervoor
aangegeven periode van terinzagelegging. Maakt u bezwaar 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 (postbus 20019, 2500 EA Den
Haag). 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.

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

Activiteiten Twentse Waterweek

Tijdens de Twentse Waterweek van 11 tot en met 19 juni worden er op
allerlei locaties in Twente leuke activiteiten georganiseerd voor jong en
oud rondom het thema water. Van rondleidingen en demonstraties tot
acties en bijeenkomsten. Voor iedereen is er wel iets te beleven in deze
week. Kijk voor het programma op www.groenblauwtwente.nl >
Bewoners > Nieuws.

• Sluitersdijk (tussen Potsenweg en
Geurdsweg), tot en met 28 juni
• Stelplaats (deels), tot en met 10 juni en
tot en met 1 juli
• Bijenkorf (deels), tot en met 15 juli
• Telgen (tussen Markt en
Enschedesestraat), tot en met 22 juli
• Markt, tot en met 23 december

Collectes

Tot en met 11 juni collecteert EpilepsieNL. 13 tot en met 18 juni collecteert het Rode Kruis.

• Kuipersdijk (tussen spoorlijn en
Pruisische Veldweg), 10 juni
14.00 - 22.00 uur
• Kruising Bandoengstraat/Sabastraat,
13 tot en met 17 juni
• Bandoengstraat (tussen Sabastraat
en Weideweg), 20 en 21 juni
• Fietspad Bornsestraat (tussen
Wilbertstraat en Achterhoekse
Molenweg), tot en met 24 juni

Milieupark op donderdag langer open

In de zomer is het Milieupark aan de Wegtersweg op de donderdag
langer open. In juni, juli en augustus kunt u elke donderdag van 09.00 uur
tot 20.00 uur uw (grof) afval brengen. De overige dagen (maandag t/m
zaterdag) is het Milieupark geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur.
Komt u naar het Milieupark? Neem dan uw milieupas mee.

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.

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,
speelplekken of losliggende stoeptegels
kunt u doorgeven via www.hengelo.nl/
melding. Of doe uw melding snel en
simpel via de MijnGemeente-app.
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.

50 kilo gratis
Hengeloërs mogen elk jaar in totaal 50 kilo gratis wegbrengen. Dit tegoed
wordt in januari automatisch op uw milieupas bijgeschreven.
Op het Milieupark kunt u allerlei soorten afval kwijt zoals grof huishoudelijk afval, matrassen, tapijt, hout en nog veel meer. Via een weegbrug meet
Twente Milieu de hoeveelheid. Betalen kan alleen met pin.
Sommige afvalsoorten kunt u altijd gratis wegbrengen, zoals elektrische
apparaten, klein chemisch afval en metalen.
Kijk voor meer informatie op www.twentemilieu.nl/hengelo/afvalsoorten.

