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Wie verdient er een lintje?
De dag voor Koningsdag is het
Lintjesregen. Tijdens een feestelijke
bijeenkomst in het stadhuis reikt
burgemeester Sander Schelberg
Koninklijke onderscheidingen uit
aan Hengeloërs die zich op een
buitengewone manier hebben
ingezet voor de samenleving.

Informatie van de
gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 13 september 2022

De gemeenteraad vergadert
Politieke Markt

De gemeenteraad houdt op dinsdag 20 september een Politieke Markt in
de raadzaal van het stadhuis. Het programma is als volgt:

‘Zo heeft de burgemeester dit jaar een
lintje uitgereikt aan iemand die zich
verdienstelijk heeft gemaakt bij voetbalvereniging ATC’65 én Stichting Tuindorp,
iemand die vele uren vrijwilligerswerk
heeft gedaan bij TVO én de Stichting
Zomerfeesten in Beckum en iemand
die vanaf 2007 nauw betrokken is bij de
Voedselbank Midden Twente.’

mensen die voorgedragen worden zich
vaak op meer dan één gebied inzetten.
Ze zijn actief voor de sportclub, maar
collecteren bijvoorbeeld ook al jarenlang
voor de Hartstichting.

Persoonlijk gesprek

Koninklijk Besluit

19.30 - 21.00 uur Zonneveld Boeldershoek
21.15 - 22.15 uur Transitievisie Warmte - behandeling zienswijzen
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.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op woensdag 21 september vanaf 19.30 uur
in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
•	Gebiedsvisie Campus Driene
•	Verordening Rekenkamer Hengelo 2022
•	Ingreep in hoofdgroenstructuur project Marskant
U bent welkom om de raadsvergadering bij te wonen. U kunt de vergadering ook volgen via www.hengelo.nl/gemeenteraad.
De agenda’s kunnen nog wijzigen. Kijk voor de definitieve agenda’s en de
bijbehorende stukken op www.hengelo.nl/bestuursagenda.

Adres gezocht

De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende personen:
Naam
Alsuwaye, A.O.A.
Bazir, A.
Biemans, R.
Chubenko, O.
Francisca, E.R.
Gorter, J.
Knol, G.U.J.
Kroos, J.
Mahmoud, J.

Geboren
08-04-1991
01-02-2000
27-09-2000
21-09-1980
01-10-1998
16-12-1983
14-08-1970
16-01-1983
16-01-2000

Naam
Markuls, V.
Mees, D.
Nsali, L.V.
Özan, S.
Pala, S.
Saidur
Velde van de, V.W.
Verdriet, N.
Zilversmit, A.J.

Geboren
09-02-1979
18-06-2003
31-05-1992
06-02-1975
24-07-1989
05-03-1985
27-03-1993
14-02-1990
02-07-1982

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
informatie hebben over het adres van de genoemde personen, worden
verzocht contact op te nemen met het team Publieksdienstverlening.

Ze vervolgt: ‘Na ontvangst van het voorstelformulier met alle bijlagen, wordt dit
gecontroleerd en met een advies van
de burgemeester doorgestuurd naar de
Commissaris van de Koning in Overijssel.
Ook hij geeft zijn oordeel en stuurt het
voorstel door naar het Kapittel voor de
Civiele Orden, die het voorstel beoordeelt
en dit doorgeeft aan de betrokken minister.
Beslist die positief, dan wordt de
Koninklijke onderscheiding bij Koninklijk
Besluit verleend. Je ziet, dit alles gaat niet
over één nacht ijs en het is dus ook écht
bijzonder als iemand een lintje krijgt!’

Erkenning

Anja vertelt dat dit jaar zes Hengeloërs
een lintje ten deel viel. ‘De mensen die
het betreft vinden het zelf vaak helemaal
niet bijzonder wat ze hebben gedaan. Ze
zijn doorgaans bescheiden en vinden het
vanzelfsprekend om je in te zetten voor
de samenleving. Maar zo normaal is het
niet. Het is mooi dat ze deze erkenning
krijgen en een dag zelf in het zonnetje
staan!’

Vindt u dat iemand een lintje
verdient?

U kunt vóór 1 juni 2023 iemand
voordragen voor de Lintjesregen op
26 april 2024. Voor meer informatie
en het voorstelformulier kunt u Anja
van der Ham bellen via 14074.

Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Onherroepelijk

Het volgende bestemmingsplan is
op 7 september 2022 onherroepelijk
geworden:
• Buitengebied, omgeving Kristenbos
Er is geen beroep ingesteld.
Inzien
U kunt het bestemmingsplan inzien op
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?
planidn=NL.IMRO.0164.BP0136-0301.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

•	Beitelstraat 30, oprichten tankplaats
(31-08-2022)
•	Boerhaavelaan 59, plaatsen CO2-tank
(05-09-2022)
•	Esrein 4, plaatsen dakopbouw
(02-09-2022)
•	Woolderbeekweg nabij 11, kappen
1 kastanje (25-08-2022)
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

•	Enschedesestraat 260C, realiseren
noodtrappen achterzijde appartemen	ten. Verlengen beslistermijn met maxi	maal 6 weken in verband met welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 16-10-2022.
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Daar gaat achter de schermen heel
wat aan vooraf. Anja van der Ham is
als medewerker Kabinetszaken nauw
bij dit proces betrokken. Zij legt uit dat
een Koninklijke onderscheiding echt iets
bijzonders is: ‘Mensen die in aanmerking
komen voor zo’n onderscheiding hebben
jarenlang, minimaal 15 jaar, vrijwilligerswerk gedaan voor minimaal zes uur
per week. Denk aan vrijwilligers die zich
langdurig en onbaatzuchtig inzetten voor
organisaties op bijvoorbeeld het gebied
van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven
en natuur.’

Anja nodigt de mensen die voor een
ander een lintje aanvragen graag uit
om langs te komen in het stadhuis. Ze
vertelt: ‘Het is fijn om in een persoonlijk
gesprek kennis te maken en uit te leggen
hoe het voorstelformulier ingevuld
moet worden. Daarin staan vragen als:
welke verantwoordelijkheden heeft de
kandidaat gedragen en wat is het belang
van de verdiensten van de kandidaat
voor de samenleving. Ook leg ik uit
dat de aanvraag per activiteit van een
ondersteuningsbrief moet worden voorzien. Wat mij altijd weer opvalt is dat de
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•	Oldenzaalsestraat 391, veranderen/
vergroten woonhuis. Verlengen
beslistermijn met maximaal 6 weken
in verband met bouwbesluit. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
26-10-2022.

Opschorten beslistermijn

•	Bornsestraat 7, aanpassen gebouw
om geschikt te maken voor 22 appartementen en hiervoor handelen met
gevolgen voor beschermde monumenten en slopen in beschermd stads- of
dorpsgezicht. Opschorten beslistermijn
op verzoek van de aanvrager. Door
dit besluit is de nieuwe beslisdatum
22-11-2022.

Verleend

•	Anninksweg 54, verbouwen bijgebouw
(06-09-2022)
•	Barnsteenstraat tegenover 1, hebben
uitweg (08-09-2022)
•	Jacob van Maerlantstraat 8, verwijderen draagmuur (02-09-2022)
•	Kuipersdijk 40, plaatsen tijdelijke
voorziening (voor 5 jaar) (08-09-2022)
•	Lemerij 10 en 20 (aanvraag gepubliceerd als Lemerij nabij 1), oprichten
	2 geschakelde bedrijfspanden en
hebben 2 uitwegen (08-09-2022)
•	P.C. Borstlaan 123, plaatsen gevelkozijnen (02-09-2022)
•	Raoul Wallenbergstraat 9, plaatsen
dakkapel (06-09-2022)
•	Van Alphenstraat 60, oprichten schuur
met overkapping en plaatsen carport
(07-09-2022)
•	Vijverlaan 44, veranderen/vergroten
woonhuis (06-09-2022)
•	Vincent van Goghstraat 22, plaatsen
dakkapel (07-09-2022)
•	Withagsmedenweg 3A, plaatsen
kapschuur (06-09-2022)
•	Zilverkarperstraat 9, plaatsen dakopbouw (02-09-2022)

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.

Artikel 8.3 Bouwbesluit
2012
Besluit ontheffing
werkzaamheden buiten
reguliere werktijden

Het college van B en W heeft op 8 september 2022 een ontheffing verleend
voor het uitvoeren van werkzaamheden
buiten de reguliere werkzaamheden voor
het bouwwerk aan de Enschedesestraat
172 op:
•	21 september vanaf 19.00 uur
tot en met 22 september 07.00 uur
•	26 september vanaf 19.00 uur
tot en met 27 september 07.00 uur
•	27 september vanaf 19.00 uur
tot en met 28 september 07.00 uur
Het verlenen van een ontheffing is nodig
voor het goed kunnen uitvoeren van de
werkzaamheden in het bouwproces.
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit vanaf 14 september
2022 op afspraak inzien bij het team
VTH Leefomgeving. Bent u belanghebbende en is er een spoedeisend belang,
dan kunt u schriftelijk een verzoek om
een voorlopige voorziening (bijv. schorsing) doen bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Overijssel. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Kijk voor het complete overzicht van bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl.
U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
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Vervolg bekendmakingen

Denk mee over uw toekomstige wijk
Om Hengelo in de toekomst nog
mooier, beter en gezonder te
maken, stellen we een omgevingsvisie op voor het stedelijk gebied.
Hierin beschrijven we wat nodig is
voor Hengelo in de toekomst.
U weet wat in uw buurt of omgeving
belangrijk is. Het is immers uw leefomgeving! Denk mee over de toekomst

van uw wijk en Hengelo door de vragenlijst in te vullen. De reacties gebruiken we
bij het maken van deze toekomstvisie.
Scan de QR-code met uw mobiel om de
vragenlijst te starten of ga naar www.
hengelo.nl/omgevingsvisie.
Vul de vragenlijst in vóór
19 september en maak
kans op een cadeaubon
ter waarde van €20!

Wegwerkzaamheden
In verband met werkzaamheden zijn de
volgende wegen afgesloten (zie www.
hengelo.nl/wegwerkzaamheden).
•	Hoek Markt/Telgen, tot en met
16 september
•	Marten Meesstraat, 17 september
12.00 - 22.00 uur
•	Hazelaarweg (deels), 17 september
14.00 - 00.00 uur
•	Deldenerstraat (tussen Pastoriestraat
en kruising Bornsestraat/Oldenzaalsestraat), tot en met 19 september
18.00 uur
•	Bonairestraat (deels), 21 september
• Drienerbeekweg (deels), 24 september
15.00 - 00.00 uur

•	Fie Carelsenstraat (deels), 25 september 15.00 - 00.00 uur
•	Hoek Brinkstraat/Marktstraat, 19 september tot en met 14 oktober
•	Kruising Weideweg/Bornsestraat/
	Mr. P.J. Troelstraplein (hinder), tot en
met 7 oktober
•	Kruising Weideweg/Bankastraat/
	Wegtersweg (hinder), tot en met
7 oktober
• Fietstunnel Grobbenweg, 3 tot en met
7 oktober en 17 tot en met 21 oktober
• Fietspad Laan Hart van Zuid (t.h.v.
Stelplaats), tot en met 21 oktober
• Kruising Oldenzaalsestraat/Hasselerbaan (hinder), 10 tot en met 21 oktober

Lambertuskermis rond stadhuis

Van woensdag 14 september tot en met zondag 18 september is het weer
kermis in Hengelo. Dit jaar vindt u de Lambertuskermis op het Burgemeester
Jansenplein, Burgemeester van der Dussenplein en Kloosterhofterrein, en aan
de Enschedesestraat, Langestraat en een deel van de Deldenerstraat.
Omdat het marktplein nu niet beschikbaar is, is de Deldenerstraat toegevoegd.
Het gaat om het deel tussen de Langestraat en de kruising met de Bornsestraat/Oldenzaalsestraat. Dat betekent ook dat dat deel voor het doorgaande
verkeer is afgesloten tot maandagavond 19 september. De omleidingsroute
loopt via de Bankastraat - Weideweg - Bornsestraat.

• Kruising Oldenzaalsestraat/Castorweg/
	Josef Haydnlaan (hinder), 17 tot en
met 28 oktober
•	Twekkelerweg (tussen Breemarsweg
en Marathonlaan, 1 weghelft richting
centrum), 19 september tot en met
28 oktober
• Brinkplein, tot en met 28 oktober
• Boekelose Veldweg, tot en met
31 oktober
•	Kruising Oldenzaalsestraat/Sloetsweg/Beethovenlaan (hinder),
24 oktober tot en met 4 november
•	Kruising Oldenzaalsestraat/Oude
Molenweg (hinder), 31 oktober tot en
met 11 november
•	Kruising Oldenzaalsestraat/Eikstraat/
Wemenstraat (hinder), 7 tot en met
18 november
•	Markt, tot en met 23 december

Stil uurtje
Op zondag 18 september is er van 12.00 tot 13.00 uur het ‘stille uurtje’.
Speciaal voor mensen die slecht of niet tegen prikkels kunnen, draaien de
attracties in alle stilte en met minder lichteffecten.
Openingstijden
Woensdag
13.30 tot 23.00 uur
Donderdag
13.30 tot 23.00 uur
Vrijdag
13.30 tot 00.00 uur
Zaterdag
10.00 tot 00.00 uur
Zondag
12.00 tot 21.00 uur

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

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

Veel zaken kunt u zelf online regelen
via www.hengelo.nl.

Balie Zorgloket open

•	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

Foto: Geert Cox

Collectes

Tot en met 17 september collecteert het Prinses Beatrix Spierfonds.
Van 19 tot en met 24 september collecteert de Nierstichting.

