
Gisteren is aannemer Dusseldorp 
Infra, Sloop en Milieutechniek 
begonnen met de herinrichting van 
twee delen van de Nieuwstraat. 
Deze werkzaamheden horen bij de 
nieuwe inrichting van het markt-
plein en het omliggende kern-
winkelgebied.

De twee delen van de Nieuwstraat die nu 
worden aangepakt zijn:
•  het deel tussen de Enschedesestraat 

en de Telgen (Nieuwstraat noord)
•  het deel tussen de Molenstraat en het 

Stationsplein (Nieuwstraat zuid)

De Nieuwstraat krijgt ook de warmrode 
straatstenen zoals die in de Enschedese-
straat liggen. Verder wordt de regenwater-
afvoer aangepast en komen er diverse 
groenvakken in het winkelgebied. De 
werkzaamheden zijn naar verwachting 
18 februari afgerond.

Planning
In december is al een deel van de B.P. 
Hofstedestraat opnieuw ingericht. Vanaf 
maandag 7 februari is het middelste deel 
van de Nieuwstraat, tussen Molenstraat 
en Telgen, aan de beurt. Ook start het 
werk aan de kop van de Brinkstraat, 
vanaf de Enschedesestraat tot aan de 
Markt. Die werkzaamheden zijn naar 
verwachting gereed op 18 maart. Daarna 
start de herinrichting van de Markt.

Beleidsregels bijzondere 
bijstand 2022

Concept
Het college van B en W heeft op 14 de-
cember 2021 de concept Beleidsregels  
bijzondere bijstand 2022 vastgesteld. In 
deze beleidsregels staat wanneer men 
in aanmerking komt voor bijzondere 
bijstand voor noodzakelijke kosten die 
voortvloeien uit bijzondere omstandig-
heden. Het huidige beleid is gebundeld 
in deze beleidsregels en toekennings-
bedragen zijn geactualiseerd.

Inzien en zienswijzen
U kunt de concept beleidsregels van 
12 januari tot en met 22 februari 2022 
inzien via www.hengelo.nl/terinzage. 
Tijdens de inzagetermijn kunt u schrifte-
lijk of mondeling uw zienswijze indienen 
bij het college van B en W. Voor het 
mondeling indienen van zienswijzen en 
meer informatie kunt u contact opnemen 
met Inez Lantink.

Bestemmingsplannen 

Gewijzigd vastgesteld 
De gemeenteraad heeft op 22 december 
2021 het volgende bestemmingsplan 
gewijzigd vastgesteld:
•  Marskant - Walhoflocatie

Initiatiefnemer Kloos2 wil de locatie aan 
de Dorpsmatenstraat herontwikkelen tot 
43 wooneenheden waarvan 29 door 
Brokant worden afgenomen om levens-
loopbestendige appartementen te 
realiseren. Daarnaast worden er 12 koop- 
of huurappartementen gerealiseerd en 
2 voor grondgebonden koopwoningen. 
De bestaande bebouwing wordt groten-
deels gesloopt en herontwikkeld.
Deze ontwikkelingen passen niet binnen 
het geldende bestemmingsplan Centrum 
2013. Daarom moest het bestemmings-
plan worden herzien. 

Wijzigingen
Ten opzichte van het ontwerp bestem-
mingsplan is een aantal wijzigingen in 
het vastgestelde plan opgenomen. Een 
overzicht van alle wijzigingen vindt u in 
de staat van wijzigingen.

Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de 
bijbehorende stukken van 12 januari tot 
en met 22 februari 2022 inzien op https://
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.

De gemeenteraad vergadert
Politieke Markten
De gemeenteraad houdt op dinsdag 18 januari een digitale Politieke 
Markt. U kunt de vergadering volgen via www.youtube.com/gemeente-
hengeloOV. Het programma:

19.30 - 22.30 uur Afvalbeleid

Wilt u 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.

De gemeenteraad houdt op woensdag 19 januari een digitale Politieke 
Markt. U kunt de vergadering volgen via www.youtube.com/gemeente-
hengeloOV. Het programma:

19.30 - 23.00 uur Omgevingsprogramma Nieuwe Energie

Inspreken Omgevingsprogramma Nieuwe Energie
Het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie staat op dinsdag 19 januari 
opnieuw op de agenda van de Politieke Markt. Deze avond staat in het 
teken van het horen van de insprekers.
Bewoners en belanghebbenden krijgen de gelegenheid om tijdens deze 
digitale Politieke Markt via ZOOM hun zienswijze toe te lichten aan de 
raad. De raadsleden luisteren en stellen eventueel verdiepende vragen.
Op 19 januari neemt de gemeenteraad geen besluit. In de Politieke Markt 
van dinsdag 25 januari geeft de raad zelf zijn mening over het voorstel.

Wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid om in te spreken tijdens de 
Politieke Markt van 19 januari? Meld u dan uiterlijk maandag 17 januari 
12.00 uur aan door een mail te sturen naar raadsgriffie@hengelo.nl met 
vermelding van uw naam. Uw spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten.

Kijk voor de definitieve agenda en de bijbehorende stukken van beide 
vergaderingen op www.hengelo.nl/bestuursagenda.

Nieuwe participatie-aanpak
De stad, die maken we samen! De gemeente Hengelo ontwikkelt een 
nieuwe participatie-aanpak, met daarin heldere en duidelijke afspraken 
over hoe we die samenwerking concreet vorm kunnen geven. Dat ver-
schilt natuurlijk per onderwerp en situatie. De uiteindelijke participatie-
aanpak biedt dan ook vooral een praktische handvat, zodat het voor ieder-
een in Hengelo duidelijk is of en op welke wijze hij of zij mee kan doen.

Hebt u ideeën over hoe de gemeente Hengelo u als inwoner beter kan 
betrekken bij wat we doen als gemeente? Stuur dan een mail naar 
communicatie@hengelo.nl, dan nemen we contact met u op. Meer 
informatie leest u op www.hengelo.nl/participatieaanpak.

Gemeente
nieuws

Informatie van de 
Gemeente Hengelo

Start herinrichting Nieuwstraat

Dinsdag 11 januari 2022

Officiële bekendmakingen

Alle genoemde data zijn onder voorbe-
houd. Werkzaamheden in binnensteden 
zijn complex, leert de ervaring. Daarnaast 
kan het weer (vorst) van invloed zijn op 
de planning.

Bereikbaarheid
De aannemer zorgt ervoor dat de winkels 
bereikbaar blijven, ook voor mindervaliden. 
Er blijft een afgebakende loopstrook 
beschikbaar, en er komen inloopmatten. 
De binnenstad blijft bereikbaar voor 
leveranciers.

IMRO.0164.BP0149-0301. Tijdens de 
inzagetermijn kunt u een beroepschrift 
indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State 
(postbus 20019, 2500 EA Den Haag). 
Op het besluit tot het vaststellen van het 
bestemmingsplan Marskant - Walhof-
locatie is de Crisis- en herstelwet van 
toepassing. Op de website van de Raad 
van State staat vermeld welke gevolgen 
dit heeft voor het beroepschrift. Vermeld 
in het beroepschrift dat de Crisis- en 
herstelwet van toepassing is. Het besluit 
tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking op 23 februari 2022. 
Gelijktijdig met het indienen van een 
beroepschrift kunt u de Voorzitter van ge-
noemde Afdeling vragen een voorlopige 
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 Mariska de Vries.

Het bestemmingsplan houdt verband 
met het besluit hogere geluidsgrens-
waarden Marskant. U vindt die bekend-
making op de volgende pagina onder 
Wet geluidhinder.

Omgevingsvergunningen 

Reguliere procedure
Ontvangen
•  Apolloplein nabij 115, kappen 2 haag-
 beuken (04-01-2022)
•  Deldenerstraat nabij 61 (langs Berflo-

beek), kappen 8 acacia’s, 7 esdoorns, 
 4 berken, 2 sierkersen, 2 iepen, 1 haag-
 beuk en 3 eiken (04-01-2022)
•  Grave 10, oprichten woonhuis 
 (06-12-2021)
•  Koolwitje 20, plaatsen dakkapel 
 (03-01-2022)
•  Lijsterweg 37, uitbreiden huisartsen-

praktijk d.m.v. tijdelijke unit (voor 
 10 jaar) (28-12-2021)
•  Linne nabij 3, oprichten woonhuis en 

hebben uitweg (30-12-2021)
•  Marskant nabij 36, kappen 3 platanen 

(04-01-2022)
•  Nieuwstraat 39, realiseren 7 apparte-

menten (30-12-2021)
•  Oude Postweg 47, handelen in strijd 

met regels ruimtelijke ordening 
(veranderen winkel in woonruimte) 
(04-01-2022)

•  Reviusstraat 8, plaatsen dakkapel 
(02-01-2022)

•  Van Alphenstraat 24, plaatsen dak-
 kapel (30-12-2021)
•  Willem de Clercqstraat 15, kappen 
 3 bomen (01-01-2022)

De publicatie van bovenstaande aanvra-
gen 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
•  Elsloo nabij 3 (kavel 55), oprichten 

woonhuis en hebben uitweg. Verlengen 
beslistermijn met maximaal 6 weken 
in verband met bouwbesluit. Door dit 
besluit is de uiterste nieuwe beslis-

 datum 14-02-2022.
•  Ganzenbosdijk 10, veranderen/

vergroten varkensschuur. Verlengen 
beslistermijn met maximaal 6 weken 
in verband met bouwbesluit. Door dit 
besluit is de uiterste nieuwe beslis-

 datum 22-02-2022.
•  Langelermaatweg 226, 228 en 230, 

renoveren/moderniseren 3 woon-
huizen. Verlengen beslistermijn met 
maximaal 6 weken in verband met 
toetsing brandveiligheid. Door dit be-
sluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 
22-02-2022.

•  Stelplaats nabij 47, oprichten 25 grond-
  gebonden woningen. Verlengen 

beslistermijn met maximaal 6 weken 
in verband met bouwbesluit. Door dit 
besluit is de uiterste nieuwe beslis-

 datum 15-02-2022.

Verleend 
•  Braam 3, plaatsen hekwerk (03-01-2022)
•  Burgemeester Jansenplein nabij 1, 

kappen 2 populieren (06-01-2022)
•  Esrein 4, oprichten bergruimte 
 (06-01-2022)
•  Frederikstraat 39, plaatsen dakkapel 

(03-01-2022)
•  Freudstraat 38, vergroten raampartij 

(06-01-2022)
•  Holmersweg 10, veranderen/vergroten 

woonhuis (06-01-2022)
•  Klinkeweg 29, kappen 3 eiken (aan-

vraag gepubliceerd als kappen 4 eiken) 
(06-01-2022)

•  Kretastraat 35, plaatsen erker en 
dakkapel (06-01-2022)

•  R.A. de Monchystraat 10, 12, 14 en 16, 
wijzigen voor- en achtergevel 

 (06-01-2022)
•  Rande nabij 11, kappen 4 kastanjes 

(05-01-2022)

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.

Vervolg bekendmakingen

•  Robert Stolzstraat 107, hebben uitweg 
(05-01-2022)

•  Steenmeijerstraat 4A t/m 4H, 4J t/m 
4L, 6A t/m 6H en 6J t/m 6M (aanvraag 
gepubliceerd als Steenmeijerstraat 4), 

  aanpassen positie brandtrap en 1 zorg-
  studio vervangen door kantoor 
 (06-01-2022)

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedu-
rende 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.

Informatiepunt Brinkstraat 28
Vanaf nu is het projectinformatiepunt 
aan de Brinkstraat 28 (voormalig pand 
Schoonenberg) in gebruik door de 
projectmedewerkers. Hier hangt een pre-
sentatie van het ontwerp en vindt u meer 
informatie over de fasering en planning.

Kijk voor actuele informatie over alle 
projecten in de binnenstad en het aan-
grenzende gebied op www.hengelo.nu.

Kruising Nieuwstraat - Molenstraat
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Officiële bekendmakingen
•  Van Alphenstraat 24, plaatsen dak-
 kapel (30-12-2021)
•  Willem de Clercqstraat 15, kappen 
 3 bomen (01-01-2022)

De publicatie van bovenstaande aanvra-
gen 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
•  Elsloo nabij 3 (kavel 55), oprichten 

woonhuis en hebben uitweg. Verlengen 
beslistermijn met maximaal 6 weken 
in verband met bouwbesluit. Door dit 
besluit is de uiterste nieuwe beslis-

 datum 14-02-2022.
•  Ganzenbosdijk 10, veranderen/

vergroten varkensschuur. Verlengen 
beslistermijn met maximaal 6 weken 
in verband met bouwbesluit. Door dit 
besluit is de uiterste nieuwe beslis-

 datum 22-02-2022.
•  Langelermaatweg 226, 228 en 230, 

renoveren/moderniseren 3 woon-
huizen. Verlengen beslistermijn met 
maximaal 6 weken in verband met 
toetsing brandveiligheid. Door dit be-
sluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 
22-02-2022.

•  Stelplaats nabij 47, oprichten 25 grond-
  gebonden woningen. Verlengen 

beslistermijn met maximaal 6 weken 
in verband met bouwbesluit. Door dit 
besluit is de uiterste nieuwe beslis-

 datum 15-02-2022.

Verleend 
•  Braam 3, plaatsen hekwerk (03-01-2022)
•  Burgemeester Jansenplein nabij 1, 

kappen 2 populieren (06-01-2022)
•  Esrein 4, oprichten bergruimte 
 (06-01-2022)
•  Frederikstraat 39, plaatsen dakkapel 

(03-01-2022)
•  Freudstraat 38, vergroten raampartij 

(06-01-2022)
•  Holmersweg 10, veranderen/vergroten 

woonhuis (06-01-2022)
•  Klinkeweg 29, kappen 3 eiken (aan-

vraag gepubliceerd als kappen 4 eiken) 
(06-01-2022)

•  Kretastraat 35, plaatsen erker en 
dakkapel (06-01-2022)

•  R.A. de Monchystraat 10, 12, 14 en 16, 
wijzigen voor- en achtergevel 

 (06-01-2022)
•  Rande nabij 11, kappen 4 kastanjes 

(05-01-2022)

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.

Wegwerkzaamheden

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

•  Ruysdaelstraat (t.h.v. nrs 17-23), tot en 
met 13 januari en 18 januari

•  Marssteeg, tot en met 4 februari
•  Nieuwstraat (tussen Enschedesestraat 

en Telgen, en tussen Stationsplein en 
Molenstraat), tot en met 18 februari

•  Mitchamplein en Deldenerstraat (tus-
sen Mitchamplein en Tuindorpstraat), 
tot en met 25 maart

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, 
losliggende stoeptegels of speelvoor-
zieningen kunt u doorgeven via 
www.hengelo.nl.

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.

•  Robert Stolzstraat 107, hebben uitweg 
(05-01-2022)

•  Steenmeijerstraat 4A t/m 4H, 4J t/m 
4L, 6A t/m 6H en 6J t/m 6M (aanvraag 
gepubliceerd als Steenmeijerstraat 4), 

  aanpassen positie brandtrap en 1 zorg-
  studio vervangen door kantoor 
 (06-01-2022)

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedu-
rende 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.

Geweigerd
•  Klinkeweg 29, kappen 1 eik (aanvraag 

gepubliceerd als kappen 4 eiken) 
 (06-01-2022)

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken 
gedurende zes weken op afspraak inzien 
bij het team VTH Leefomgeving. Tegen dit 
besluit kunt u desgewenst, gedurende zes 
weken na de datum van verzending van dit 
besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van B en W. Kijk 
voor meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Ingekomen melding
Het college van B en W heeft een melding 
ontvangen voor:
•  Torenlaan 44, BIKZ, oprichten catering-

bedrijf

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 melding geen bezwaar- of 
beroepschrift indienen.

Wet geluidhinder 

Besluit hogere 
geluidgrenswaarden
Het college van B en W heeft hogere 
geluidgrenswaarden van 49 tot 63 dB 
(Lden) vastgesteld voor de maximaal 
toelaatbare geluidbelasting, veroorzaakt 
door het wegverkeer op de gevels van 
nieuw te bouwen appartementen aan de:
•  Marskant, op de locatie waar eerder het 

bedrijf Walhof was gevestigd (het gebied 
tussen de Marskant, Willemstraat, 
Brugstraat en Dorpsmatenstraat)

Uit akoestisch onderzoek is gebleken 
dat de geluidbelasting van veel van deze 
appartementen hoger uitvalt dan de 
wettelijke voorkeursgrenswaarde van 
48 dB. Het is redelijkerwijs niet mogelijk 
voldoende geluidwerende maatregelen 
te treffen om alsnog aan deze waarde te 
voldoen. Het besluit wijkt niet af van het 
eerdere ontwerpbesluit.

Het besluit houdt verband met het be-
stemmingsplan Marskant - Walhoflocatie. 
U vindt die bekendmaking op de vorige 
pagina onder Bestemmingsplannen.

Inzien en beroep
U kunt het besluit en de bijbehorende 
stukken van 12 januari tot en met 
22 februari 2022 op afspraak inzien 
bij het team Ruimtelijke ordening. 
Als u belanghebbende bent, kunt 
u schriftelijk beroep instellen bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State (postbus 20019, 
2500 EA Den Haag). Het beroep moet 
zijn ingesteld vóór het einde van de 
beroepstermijn. De beroepstermijn voor 
dit besluit hogere geluidgrenswaarden 
loopt tegelijk met de beroepstermijn 
voor het bestemmingsplan Marskant - 
Walhoflocatie. Gaat u in beroep 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. 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 Herman Aalderink.

Informatiepunt Brinkstraat 28
Vanaf nu is het projectinformatiepunt 
aan de Brinkstraat 28 (voormalig pand 
Schoonenberg) in gebruik door de 
projectmedewerkers. Hier hangt een pre-
sentatie van het ontwerp en vindt u meer 
informatie over de fasering en planning.

Kijk voor actuele informatie over alle 
projecten in de binnenstad en het aan-
grenzende gebied op www.hengelo.nu.

Kruising Nieuwstraat - Molenstraat


