Zet je fiets dubbel op slot
De laatste tijd stijgen de cijfers van
fietsdiefstal. Gemeente en politie
zijn hier druk mee bezig maar ondanks de maatregelen blijven de
cijfers stijgen. Fietsendieven hebben
steeds meer manieren om een fiets
te stelen. Als fietser kunt u ook zelf
veel doen om dit te voorkomen.
Tips om fietsdiefstal te voorkomen
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•Z
 et uw fiets op slot in een (bewaakte)
fietsenstalling, ook als u maar even
weg bent.
• Zet uw fiets met meerdere sloten van
verschillende merken op slot.
• Maak uw fiets vast aan een voorwerp,
zoals een paal of fietsenrek.
• Zet uw fiets aan het voorwiel en aan
het frame vast.
• Zet uw fiets op een plek, waar veel
mensen er zicht op hebben.
• Parkeer uw fiets op een verlichte
plaats.
• Koop uw fiets bij een erkende fietshandelaar.
• Registreer uw fiets. Noteer zoveel
mogelijk kenmerken van uw fiets,
onder andere merk, -type, kleur,
framenummer en chipnummer.

Pech zeg,
Geef dieven geen
kans, zet je fiets
goed (dubbel!) op slot!

weg...

www.hengelo.nl/dubbelopslot
#dubbelopslot

Aangifte doen

Het kan alsnog voorkomen dat uw fiets
gestolen wordt. Veel mensen doen helaas geen aangifte als hun fiets gestolen
is. Als de politie de fiets vervolgens
terugvindt, is de eigenaar onbekend.
Maar ook is het belangrijk om inzage te
krijgen in het aantal fietsdiefstallen. Het
is daarom belangrijk dat slachtoffers van

fietsdiefstal aangifte doen. Dat kan bij
het politiebureau maar ook via
www.politie.nl.
Meer informatie is te vinden opwww.
hengelo.nl/dubbelopslot.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

Inzameling textiel

Tussen 11 en 20 juli ontvangt u thuis een inzamelzak voor textiel. De
Vereniging Paardrijden Gehandicapten Ondersteuning komt de zakken
ophalen tussen 14 en 23 juli. Op de zak staat vermeld op welke dag dat
precies gebeurt.
In de zak mag bijvoorbeeld kleding, huishoudelijk textiel, dekbedden,
gordijnen, zachte knuffels en schoenen. Textiel graag schoon inleveren en
schoenen per paar gebonden.

•	Oude Postweg 44, vervangen kozijnen
en deuren (29-06-2022)
• Sloetsweg 153, aanpassen brandscheiding (04-07-2022)
•	Vlierbes nabij 10, handelen in strijd
met bestemmingsplan (oprichten
woonhuis met bijgebouw en hebben
uitweg) (05-07-2022)
•	Vondelstraat 2, verbouwen Stork
Bibliotheek naar woongebouw en
hiervoor handelen met gevolgen voor
beschermde monumenten
(05-07-2022)
•	Withagsmedenweg 3A, plaatsen
kapschuur (30-06-2022)
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

•	Deurningerstraat 256, vergroten
woonhuis met slaapkamer. Verlengen
beslistermijn met maximaal 6 weken
in verband met bouwbesluit. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 17-08-2022.
•	Europalaan 202, plaatsen tijdelijk
signing (voor 2 jaar). Verlengen
beslistermijn met maximaal 6 weken
in verband met bestemmingsplan.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 17-08-2022.

•	Haaksbergerstraat nabij 51, oprichten
bedrijfsgebouw (kantoor en productielocatie). Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met
bouwbesluit. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 18-08-2022.
•	Leuvenstraat 30, plaatsen schutting.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met bouwbesluit.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 18-08-2022.
•	Topweg nabij 41, plaatsen zonnepanelen. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met
bestemmingsplan. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 24-08-2022.
•	Willem de Mérodestraat 10, 16, 20, 24,
28, 40, 42, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68
en 72, toevoegen van entree-accenten
en plaatsen pergola’s. Verlengen
beslis- termijn met maximaal 6 weken
in verband met welstandtoetsing. Door
dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 18-08-2022.

Verleend

•	Aletta Jacobslaan 101 t/m 123, 125
t/m 149 (oneven) en H. Hartstralaan
120, (aanvraag gepubliceerd als Aletta
Jacobslaan 47), verbouwen bedrijfsverzamelgebouw naar woonzorgvoorziening (05-07-2022)
•	C.T. Storkstraat 5, vervangen kozijnen
(04-07-2022)
•	Parelstraat 21, verplaatsen uitweg
(07-07-2022)
•	Sloetsweg 180, wijzigen gevel en intern
verbouwen gebouw (07-07-2022)
•	Wethouder Kampstraat 1 t/m 15
(oneven), 29 t/m 67 (oneven) en 55-I,
Helhoesstraat 2 en 4 en Breemarsweg 63 t/m 69 (oneven), renoveren
woningen (07-07-2022)

Geweigerd

•	Thorbeckestraat 13, vervangen 2 dakkapellen naar 1 dakkapel (06-07-2022)
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken
gedurende zes weken op afspraak inzien
bij 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

•	Landmansweg 77, legaliseren Mystery
Lake (vijvers), legaliseren huisjes,
vervangen hekwerk en hebben uitweg
(06-07-2022)
De ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter inzage wordt gelegd.

Ontwerpbesluit

•	Johan Buziaustraat 14, brandveilig
gebruik schoolgebouwen
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van
13 juli tot en met 23 augustus 2022 op
afspraak inzien bij team VTH Leefomgeving. Tijdens de inzagetermijn kunt u
schriftelijk een zienswijze indienen bij het
college van B en W. Desgewenst kunt u
mondeling uw zienswijze kenbaar maken.

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

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.
• B.P. Hofstedestraat, 12 juli
• Duizendpoot (deels), tot en met 15 juli
• Bijenkorf (deels), tot en met 15 juli
• Telgen (tussen Markt en Enschedesestraat), tot en met 15 juli
• Ketelmakerij (deels), 15 juli
• Markt, tot en met 23 december

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
 lleen op afspraak!
A
• 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

•M
 aandag 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.

