
Vanaf 1 juni geldt in Hengelo de 
Ja-sticker. U ontvangt dan alleen 
reclamefolders als u een Ja-sticker 
op uw brievenbus plakt. Doet u 
niets, dan krijgt u geen reclame-
folders.

De sticker geldt alleen voor commercieel 
drukwerk zoals reclamefolders en geldt 
niet voor wijkkranten, huis-aan-huis
bladen zoals het Hengelo’s Weekblad 
of drukwerk van gemeente en buurt-
organisaties.

Per 1 juni mogen bezorgers van 
reclamefolders alleen nog bezorgen bij 
brievenbussen met een Ja-sticker. De 
huidige Nee/Nee-sticker en Nee/Ja- 
sticker blijven ook gewoon gelden.

U bent tevreden met het huis waar 
u nu woont. U woont met plezier 
in uw eigen buurt en hoopt zo lang 
mogelijk te kunnen blijven wonen 
waar u nu woont. Hoe maakt u uw 
huis daar geschikt voor?

Lang zult u wonen!
Al vanaf 2013 kent de gemeente Hengelo 
de stimuleringsregeling ‘Lang zult u 
wonen’. Vanuit deze regeling krijgt u 
advies en kunt u een bijdrage krijgen om 
uw woning aan te passen.
Gaat u binnenkort uw huis opnieuw 
inrichten of verbouwen? Laat u dan eens 
informeren over de mogelijkheden om 
uw woning toegankelijker, veiliger en 
comfortabeler te maken. Dat kan tijdens 
onderstaande inloopmomenten in de 
Dagwinkel naast het stadhuis op:

Zaterdag 14 mei 
van 10.00 tot 13.00 uur
Woensdag 18 mei 
van 18.30 tot 20.30 uur
Zaterdag 21 mei 
van 10.00 tot 13.00 uur

De Dagwinkel is het losse gebouwtje tegen-
over de hoofdingang van het stadhuis.

De prijzen van energie zijn dit jaar flink 
gestegen. Daarom krijgen huishoudens 
met een laag inkomen eenmalig een 
energietoeslag van € 800. Huishoudens 
met een laag inkomen die al bekend 
zijn bij de gemeente, krijgen het geld 
automatisch overgemaakt. Dat gebeurt 
voor 1 juni. Andere huishoudens die aan 
de voorwaarden voldoen, kunnen zelf een 

Omgevingsvergunningen 

Reguliere procedure 
Ontvangen 
•  Dalmedenweg 6B, kappen 1 eik 
 (26-04-2022)
•  Dinant Dijkhuisstraat 278, veranderen/

vervangen kozijn (26-04-2022)
•  Europalaan 202, plaatsen tijdelijke 

signing (voor 2 jaar) (28-04-2022)
•  Koolzaadstraat 1, plaatsen schutting 

(26-04-2022)
•  Langelermaatweg 191, plaatsen 

dakkapel (26-04-2022)
•  Nieuwstraat 2, afsluiten 1e verdieping 

van winkel begane grond (verwijderen 
trap en lift) (30-04-2022)

•  Twekkelerweg nabij 315, kappen 
 2 esdoorns en 1 berk (28-04-2022)
•  Willem de Clercqstraat 31, wijzigen 

trapopgang en woonruimte 
 (28-04-2022)

Verkoop kavels Broek a/h Pad en Marskant 
Binnenkort start de verkoop van 28 bouwkavels aan de Marskant en 
13 bouwkavels van het plan Broek aan het Pad. Op donderdag 12 mei is 
er een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. Medewerkers van 
de gemeente beantwoorden vragen over het verkoopproces, de bouw-
mogelijkheden of over de verkoop van de bouwkavels.
U bent van harte welkom van 19.00 tot 21.00 uur in de Burgerzaal in het 
stadhuis. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt.

Meer informatie over deze projecten vindt u op www.kavelsinhengelo.nl/
woongebieden/Marskant en www.nieuwbouw-broeknoord.nl.

De gemeenteraad vergadert 
Politieke Markt
De gemeenteraad houdt op dinsdag 17 mei een Politieke Markt in het 
stadhuis. Het programma is als volgt:

Raadzaal
19.00 - 20.45 uur Contouren Duurzaamheidsvisie

Burgerzaal
19.00 - 20.45 uur Actieplan Binnenstad 2022-2026

Bent u van plan de Politieke Markt bij te wonen of in te spreken, meld u 
zich dan tijdig aan via e-mail raadsgriffie@hengelo.nl.

Kijk voor de definitieve agenda’s en de bijbehorende stukken op 
www.hengelo.nl/bestuursagenda.

Collectes 
Van 16 tot en met 21 mei collecteert het Longfonds.

Gemeente
nieuws

Informatie van de 
gemeente Hengelo

Invoering Ja-sticker

Dinsdag 10 mei 2022

Officiële bekendmakingen
De publicatie van deze 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
•  Langestraat 29, wijzigen horecapand. 

Verlengen beslistermijn met maximaal 
  6 weken in verband met toetsing 

openbare ruimte. Door dit besluit is de 
uiterste nieuwe beslisdatum 24-06-2022.

•  Oldenzaalsestraat 349, handelen met 
gevolgen voor beschermde monumen-
ten (vervangen dakbedekking door 
zinken dak). Verlengen beslistermijn 
met maximaal 6 weken in verband met 
welstandtoetsing. Door dit besluit is de 
uiterste nieuwe beslisdatum 22-06-2022.

•  Sloetsweg 189, plaatsen dakopbouw. 
Verlengen beslistermijn met maximaal 

6 weken in verband met bouwbesluit. 
Door dit besluit is de uiterste nieuwe 
beslisdatum 26-06-2022.

Verleend 
•  Bruninksweg 5A, plaatsen overkappin-

gen met zonnepanelen (04-05-2022)
•  Lage Weide 3, handelen in strijd 

met bestemmingsplan (aanleggen 
fietsparkeervakken) (02-05-2022)

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.

In verband met weg- of andere werk-
zaamheden 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 weers-
omstandigheden zijn genoemde data 
onder voorbehoud.

•  Anninksweg (t.h.v. spoorbrug), tot en 
met 13 mei

•  Kruising Bankastraat/Coldstream, tot 
en met 13 mei

•  Jan van Galenstraat (t.h.v. Ir. Scheffer-
laan), 20 mei

Pas uw huis aan met ‘Lang zult u wonen’!

Energietoeslag 

Adres gezocht
De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende personen:
Naam Geboren Naam Geboren

Deze personen zijn verhuisd zonder dit aan de gemeente door te geven. 
Als u genoemd wordt in deze lijst, neem dan contact op met het team 
Publieksdienstverlening. Tegelijk met deze publicatie verzendt de gemeente 
een brief naar uw laatst bekende adres. Als de gemeente binnen vier 
weken geen nieuwe adresgegevens ontvangt, wordt u uitgeschreven uit de 
basisregistratie personen (BRP). Dat betekent dat u bijvoorbeeld niet meer 
bij de gemeente terecht kunt voor een reisdocument, rijbewijs of andere 
voorzieningen, zoals bepaalde uitkeringen. Ook andere lezers die informa-
tie hebben over het adres van de genoemde personen, worden verzocht 
contact op te nemen met de afdeling Team Publieksdienstverlening.

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

Vervolg bekendmakingen

Ophalen
Wilt u wél reclamefolders blijven 
ontvangen en hebt u nu geen sticker op 
de brievenbus? Dan kunt u een Ja-sticker 
gratis ophalen in het stadhuis, bij de 
receptie. 

Minder papierverspilling
Met de Ja-sticker wil de gemeente 
papierverspilling verminderen. Een 
gemiddeld huishouden ontvangt per jaar 
zo’n 26 kilo reclamedrukwerk. Een groot 
deel hiervan belandt ongelezen bij het 
oud papier. En dat is jammer.

Voor wie is deze regeling?
Bent u eigenaar-bewoner van een 
woning in Hengelo en 65 jaar of ouder? 
Dan kunt u een bijdrage aanvragen voor 
bouwkundige en/of technische aanpas-
singen in uw woning. De regeling ‘Lang 
zult u wonen’ geldt niet voor mensen die 
een woning huren.

Wat houdt de regeling in?
U kunt een bijdrage van maximaal 1.000 
euro inclusief BTW ontvangen voor 
bouwkundige en/of technische aanpas-
singen in uw woning. Denk bijvoorbeeld 

aan het ligbad en/of douchebak ver-
vangen door een inloopdouche, antislip 
maken van de tegelvloer in de badkamer, 
drempelaanpassingen, het plaatsen 
van een stoeltraplift of een verhoogde 
toiletpot. U kunt meerdere maatregelen 
aanvragen. Na een aanvraag komt een 
woonadviseur op huisbezoek om uw 
aanvraag definitief te maken.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.
hengelo.nl/langzultuwonen.

Alle stickers op een rijtje

Op uw brievenbus U krijgt

Ja-sticker Reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen

Nee/Ja-sticker of geen sticker Geen reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen

Nee/Nee-sticker Geen reclamedrukwerk, geen huis-aan-huisbladen

Sluit aan bij de fietsketting!

aanvraag doen. Dat kan tot en met 
31 december 2022.

De energietoeslag is een aanvulling op 
de verlaging van de energiebelasting. De 
energietoeslag telt niet mee als inkomen 
voor een uitkering of voor eventuele 
toeslagen van de Belastingdienst.

Automatische betaling
Op www.hengelo.nl/energietoeslag leest 
u welke huishoudens de energietoeslag 

automatisch krijgen overgemaakt. Huis-
houdens met een bijstandsuitkering of 
individuele inkomenstoeslag hebben al 
een eerste betaling van € 500 ontvangen. 
Zij krijgen het restbedrag van € 300 
binnenkort op hun rekening gestort.

Zelf aanvragen
Op www.hengelo.nl/energietoeslag leest 
u ook de voorwaarden om de energie-
toeslag zelf aan te kunnen vragen. Het 
aanvraagformulier vindt u daar ook.



Invoering Ja-sticker

Officiële bekendmakingen
6 weken in verband met bouwbesluit. 
Door dit besluit is de uiterste nieuwe 
beslisdatum 26-06-2022.

Verleend 
•  Bruninksweg 5A, plaatsen overkappin-

gen met zonnepanelen (04-05-2022)
•  Lage Weide 3, handelen in strijd 

met bestemmingsplan (aanleggen 
fietsparkeervakken) (02-05-2022)

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.

In verband met weg- of andere werk-
zaamheden 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 weers-
omstandigheden zijn genoemde data 
onder voorbehoud.

•  Anninksweg (t.h.v. spoorbrug), tot en 
met 13 mei

•  Kruising Bankastraat/Coldstream, tot 
en met 13 mei

•  Jan van Galenstraat (t.h.v. Ir. Scheffer-
laan), 20 mei

WegwerkzaamhedenPas uw huis aan met ‘Lang zult u wonen’!

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

Vervolg bekendmakingen

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/contact-
formulier
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
 Alleen op afspraak! 
•  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.

Minder papierverspilling
Met de Ja-sticker wil de gemeente 
papierverspilling verminderen. Een 
gemiddeld huishouden ontvangt per jaar 
zo’n 26 kilo reclamedrukwerk. Een groot 
deel hiervan belandt ongelezen bij het 
oud papier. En dat is jammer.

aan het ligbad en/of douchebak ver-
vangen door een inloopdouche, antislip 
maken van de tegelvloer in de badkamer, 
drempelaanpassingen, het plaatsen 
van een stoeltraplift of een verhoogde 
toiletpot. U kunt meerdere maatregelen 
aanvragen. Na een aanvraag komt een 
woonadviseur op huisbezoek om uw 
aanvraag definitief te maken.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.
hengelo.nl/langzultuwonen.

Alle stickers op een rijtje

Op uw brievenbus U krijgt

Ja-sticker Reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen

Nee/Ja-sticker of geen sticker Geen reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen

Nee/Nee-sticker Geen reclamedrukwerk, geen huis-aan-huisbladen

Op 9 mei is de allereerste proef met de fietsketting gestart. Fietsers die 
samen een groep van drie of meer vormen (een ‘ketting’), krijgen zo veel 
mogelijk automatisch groen licht bij de oversteek.

Sluit aan bij de fietsketting!

Het gaat om de fietsoversteek op de 
Bornsestraat/Rondweg met de oprit naar 
de A1. Kijk voor de exacte locatie van de 
oversteek op het kaartje hieronder.

Hoe werkt het?
Fietsers gaan vanaf een bepaald punt 
- dit wordt met borden aangegeven - in 
een gelijk tempo twee-aan-twee of achter 
elkaar fietsen. De opvolgende fietsers 

sluiten aan zodat er een ‘ketting’ ontstaat. 
De slimme camera’s weten dat er een 
groep fietsers nadert, waarna het ver-
keerslicht sneller of langer groen geeft. 
Zo kan de groep makkelijk doorfietsen. 
Als de fietsers het groene licht voorbij 
zijn, kunnen ze de groep weer ‘loslaten’.
Kijk voor meer informatie op www.
hengelo.nl/fietsketting.

Proef
Met deze proef wil de provincie Overijssel 
inzicht krijgen in de doorstroming van 
fietsers en om fietsveiligheid en -comfort 
te verbeteren. Ook wordt de proef 
gebruikt om de techniek van slimme 
camera’s en verkeersinstallaties te testen 
en te verbeteren.

•  Telgen (tussen Markt en Nieuwstraat), 
tot en met 27 mei

•  Kruising Deldenerstraat/Tuindorp-
  straat/Helmersstraat en Mitcham-

plein, tot en met 27 mei
•  Stelplaats (deels), tot en met 27 mei
•  Wolfkaterweg (deels), 10 tot en met 
 13 mei en 23 tot en met 27 mei
•  Fietspad Bornsestraat (tussen Wilbert-

straat en Achterhoekse Molenweg), 
 16 mei tot en met 24 juni
•  Markt, tot en met 23 december

automatisch krijgen overgemaakt. Huis-
houdens met een bijstandsuitkering of 
individuele inkomenstoeslag hebben al 
een eerste betaling van € 500 ontvangen. 
Zij krijgen het restbedrag van € 300 
binnenkort op hun rekening gestort.

Zelf aanvragen
Op www.hengelo.nl/energietoeslag leest 
u ook de voorwaarden om de energie-
toeslag zelf aan te kunnen vragen. Het 
aanvraagformulier vindt u daar ook.

Regenwater opvangen 
Tijdens warme dagen hebben 
planten natuurlijk water nodig. En 
wat is er nou mooier dan water van 
eigen dak gebruiken voor de planten 
in uw tuin? Koppel de regenpijp af, 
plaats een regenton en haal voor het 
bewateren van planten het water 
uit uw regenton. Zo bespaart u ook 
weer drinkwater. Ga ervoor!


