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Begrijpt u onze teksten?
We willen graag dat alle Hengeloërs begrijpen wat we schrijven.
Krijgt u wel eens een brief van de
gemeente die u niet begrijpt?
Of leest u ergens anders teksten
van de gemeente die eenvoudiger kunnen? Dat willen we
graag verbeteren.
Doet u mee?

Informatie van de
gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 14 juni 2022

We zoeken Hengeloërs die onze teksten
willen lezen en beoordelen. Wat is goed
en wat kan volgens u beter? U kunt
meedoen door zich aan te melden voor
het lezerspanel. Kennis van taal is niet
nodig. Iedereen kan meedoen want we
kunnen juist van u leren.

Wat vragen wij van u?

• 1 keer per 2 maanden vragen wij
u een korte tekst van ons te beoordelen. Dat kan bijvoorbeeld een brief,
een mailbericht, een tekst voor onze
website of iets anders zijn.
• U leest de tekst en bekijkt of u die
begrijpt.
• U geeft ons tips hoe het beter kan. Dat
kan digitaal, of tijdens een bijeenkomst.
Wat voor u het prettigst is. De eerste
bijeenkomst is op dinsdag 28 juni

Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht: minimaal één rookmelder
op elke verdieping in elke woning. Een
rookmelder waarschuwt u heel snel en
vergroot de kans dat u op tijd de woning
kunt ontvluchten.

Aanmelden

Aanmelden voor het lezerspanel kan
door te mailen naar communicatie@
hengelo.nl. Geef daarbij aan of u
teksten digitaal wilt beoordelen of
dat u zich wilt aanmelden voor de
bijeenkomst op 28 juni. Aanmelden
kan tot vrijdag 24 juni.
Wij verwerken de tips en plaatsen
de nieuwe tekst op www.hengelo.nl/
lezerspanel. Zo kunt u zien wat het
resultaat is.

De gemeenteraad vergadert

Politieke Markt
De gemeenteraad houdt op dinsdag 21 juni een Politieke Markt in de
raadzaal van het stadhuis. Het programma is als volgt:
19.30 - 21.00 uur Plan van aanpak Omgevingsvisie stedelijk gebied
21.10 - 22.30 uur Tijdelijke regeling Opkoopkoopbescherming
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 22 juni vanaf 19.30 uur
in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
- Bestemmingsplan De Appendage en Beeldkwaliteitplan De Appendage
- Bestemmingsplan Buitengebied, Pruisische Veldweg 220
- Bestemmingsplan Buitengebied, Eetgerinksweg nabij 25 en
Morshoekweg 25
- Verlengen termijn verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022
U bent welkom om de raadsvergadering bij te wonen. U kunt de
vergadering ook volgen via www.hengelo.nl/gemeenteraad.
De agenda kan nog wijzigen. Kijk voor de definitieve agenda en de
bijbehorende stukken op www.hengelo.nl/bestuursagenda.

Informatiebijeenkomst omgevingsvisie

Op donderdag 23 juni is er een informatiebijeenkomst over de ontwerp
Omgevingsvisie Het Hart van Hengelo. De visie is specifiek gericht op de
binnenstad en Hart van Zuid. U kunt de ontwerp visie bekijken en vragen
stellen. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om uitleg te geven.
U bent van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur in de hal van het
stadhuis. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt.
U kunt de ontwerp omgevingsvisie ook digitaal inzien. Zie de bekendmaking onder Officiële bekendmakingen, in de kolom hiernaast.

Het Hart van Hengelo
Ontwerp

De omgevingsvisie Het Hart van Hengelo
is een integrale lange termijn visie, specifiek gericht op de binnenstad en Hart
van Zuid. De omgevingsvisie biedt de
kans om de meerwaarde die het gebied
heeft voor de stad beter te beschermen,
te ontwikkelen en te benutten en in te
spelen op actuele ontwikkelingen.
De omgevingsvisie het Hart van Hengelo
is het resultaat van een samenwerking
tussen een vertegenwoordiging van de
samenleving, ambtenaren en het bestuur
van de gemeente Hengelo.
Op 23 juni is er een informatiebijeenkomst over deze omgevingsvisie. Zie
het bericht in de kolom hiernaast.
Inzien en zienswijzen
U kunt de ontwerp omgevingsvisie Het
Hart van Hengelo van 15 juni tot en met
26 juli 2022 op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.
SV0009-0201. Voor het maken van een
afspraak kunt u contact opnemen met
Gonny Boers en/of Steven Bons. Tijdens
de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen
indienen bij de gemeenteraad o.v.v.
zaaknummer 3435977. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u
contact opnemen met Gonny Boers en/
of Steven Bons. Een digitale zienswijze
kunt u uitsluitend kenbaar maken via
www.hengelo.nl/rozienswijze.
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Onduidelijke tekst gezien?

Wilt u niet meedoen aan het lezerspanel, maar hebt u wel een brief
ontvangen of tekst gelezen die
duidelijker kan? Stuur deze dan naar
ons toe. U mag aangeven wat er
volgens u anders moet, maar dat
hoeft niet. U kunt de brief/tekst mailen
naar communicatie@hengelo.nl of een
foto maken en per WhatsApp sturen
naar 06 - 4676 4867.

Check, koop, plak!

Gelukkig is het plaatsen van rookmelders
zo gedaan. Weten hoeveel rookmelders u
nodig hebt en waar ze moeten hangen?
Check het op www.rookmelders.nl.
Binnen een paar minuten weet u precies
hoeveel u er nodig hebt in uw thuissituatie. Koop ze online, in een bouwmarkt
of elektronicawinkel en plak ze makkelijk
en snel op. Zo zorgt u voor uw eigen
veiligheid, voor die van de mensen om u
heen, en bent u klaar voor de nieuwe wet.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvisie
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Wat doen we met uw hulp?

Reisdocument aanvragen zonder afspraak
Vanwege de enorme drukte bij de balies in het stadhuis (wachttijd voor
een afspraak is ± 2 weken) kunt u vanaf nu tot en met vrijdag 15 juli
zonder afspraak een reisdocument aanvragen op maandag, woensdag
en vrijdag tussen 09.00 en 11.30 uur. U kunt dus op deze dagen en
tijdstippen zonder afspraak op het stadhuis terecht.
Let op: op deze momenten kan het dan wel druk zijn!

Stel u
gaat u
famili
beld d
mij is

om 19.30 uur in de dagwinkel bij het
stadhuis.

Rookmelders verplicht
Brand kan iedereen overkomen.
Daarom is het zo belangrijk dat u
op elke verdieping in huis een werkende rookmelder hebt hangen.
Want rookmelders redden levens.

M

Vervolgprocedure
Na de inzagetermijn worden zienswijzen
beantwoord en waar nodig verwerkt
in de omgevingsvisie Het Hart van
Hengelo. Deze wordt vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.
Nu de Omgevingswet nog niet in werking
is getreden, bestaat het instrument
omgevingsvisie formeel gezien nog niet.
Bij de vaststelling van de omgevingsvisie
Het Hart van Hengelo wordt daarom opgenomen dat de omgevingsvisie wordt
vastgesteld als een structuurvisie als
bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening.
Een structuurvisie en een omgevingsvisie doorlopen dezelfde procedure. Op
het moment dat de Omgevingswet in
werking treedt, worden structuurvisies
van rechtswege omgevingsvisies.
De wettelijke procedure van de structuurvisie/omgevingsvisie eindigt na de
vaststelling, omdat tegen een structuurvisie/omgevingsvisie geen beroep
openstaat.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Beckumerstraat 44 en 46, gedeeltelijk
vervangen erfafscheiding (06-06-2022)
• Dikkersplein nabij 13, oprichten
78 appartementen (24-05-2022)
• Drilscholtenstraat 15, hebben uitweg
(26-05-2022)
• Esrein 53, verbouwen trafogebouw
(01-06-2022)
• Jan van der Leeststraat 4, veranderen/
vergroten woonhuis (03-06-2022)
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• Meijersweg/’t Kotte nabij ‘t Kotte 37,
• Zuidel
oprichten 10 2-onder-1 kap woningen,
vergro
kappen 2 bomen en hebben uitwegen
beslis
(03-06-2022)
in verb
• Mr. P.J. Troelstrastraat 66 en 68,
dit bes
handelen in strijd met regels ruimtelijke
beslis
ordening (veranderen van kantoor naar
wonen) (25-05-2022)
Verlee
• Oude Postweg 156, verplaatsen uitweg • Aardb
(29-05-2022)
woonh
• Pastoor Ossestraat 22, veranderen
• Dinant
kantoorruimte naar woonruimte en
vervan
hiervoor handelen in strijd met regels
• Fie Ca
ruimtelijke ordening (02-06-2022)
dakka
• Pruisische Veldweg 66, veranderen/
• Grave
vergroten woonhuis (01-06-2022)
• Kers n
• ‘t Swafert nabij 1, kappen 1 paardenwoonh
kastanje, 3 esdoorns, en 3 hazelaars
(31-05-2022)
• Twekkelermarkeweg, Platinastraat,
Haarweg en Vikkerhoekweg 83 en 88,
aanbrengen of updaten AC-drainages
(01-06-2022)
• Westermaatsweg nabij 11, veranderen
uitweg (19-05-2022)
In verba
De publicatie van bovenstaande aanvra- zaamhe
gen is bedoeld om u tijdig te informeren volgend
over aanvragen die bij het college van
hengelo
B en W zijn binnengekomen. In dit
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te maken. Wanneer u belanghebbende
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Verlengen beslistermijn

19-05-2022 16:23

• Alexanderstraat nabij 62, oprichten
12 grondgebonden woningen.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met bouwbesluit.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 22-07-2022.
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Maak het ze niet te makkelijk!
Stel u voor. Na een dag werken,
gaat u nog even op bezoek bij
familie. Twee uur later wordt u gebeld door de buurvrouw: ‘Volgens
mij is er ingebroken bij jou’.

In paniek rijdt u naar huis en wat u daar
aantreft, blijft u tot op de dag van vandaag bij. Via een tuinstoel met daarop
een afvalcontainer kon de inbreker op
het balkon op de 1e etage klimmen. Het
raam dat op de tochtstand stond, is met
geweld opengebroken.
Alle kamers heeft hij in een mum van tijd
doorzocht en alles overhoop getrokken
op zoek naar waardevolle spullen.
Uiteindelijk blijkt er die avond bij drie
huizen in de buurt ingebroken te zijn.
Er is een onderzoek gestart en er zijn
camerabeelden verzameld. Helaas heeft
dit niet geleid tot de dader.
De schrik zit er goed in, ook maanden na
het incident. Het slachtoffer vertelt: ‘Mijn
gevoel van veiligheid is enorm aangetast.

Vervolg bekendmakingen

• Kers nabij 7 (kavel 35), oprichten
woonhuis. Verlengen beslistermijn
met maximaal 6 weken in verband
met bouwbesluit. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum
14-07-2022.
• Nico Maasstraat 8, ombouwen
tennisvelden naar padelbanen. Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met bouwbesluit.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 28-07-2022.
• Thorbeckestraat 13, vervangen
2 dakkapellen door 1 dakkapel. Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met bouwbesluit.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 08-07-2022.
• Willemstraat 71A, Dorpsmatenstraat
50, Marskant 79 en Brugstraat,
handelen met gevolgen voor be
schermde monumenten (oprichten
29 woningen, 12 koop- of huurappartementen, 2 koopwoningen en
hebben uitwegen). Verlengen beslister mijn met maximaal 6 weken in
verband met bouwbesluit. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 30-07-2022.
• Zuidelijke Havenweg 40V, veranderen/
e 37,
vergroten bedrijfspand. Verlengen
ingen,
beslistermijn met maximaal 6 weken
wegen
in verband met bouwbesluit. Door
dit besluit is de uiterste nieuwe
8,
beslisdatum 23-07-2022.
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Sinds de inbreker in mijn slaapkamer is
geweest, voelt het anders. Ik slaap nog
steeds op de bank in de buurt van mijn
hond. Dat voelt veiliger. Het is een heel
naar gevoel dat een vreemde in je huis is
geweest en aan je spullen heeft gezeten.’
Na de inbraak heeft het slachtoffer maatregelen getroffen. Er is een sensorlamp
aangebracht in de tuin en op het balkon,
het hang- en sluitwerk en de tuindeur zijn
vervangen.

• Gebruik goedgekeurde sloten. Deze
herkent u aan het SKG®-logo met
sterren.
• Bel altijd 112 bij een verdachte situatie.
Kijk voor informatie en preventietips op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. Kijk
voor informatie over een gratis inbraakpreventieadvies op www.hengelo.nl >
zoek op ‘inbraakpreventie’.

Start verkoop kavels Broek aan het Pad

Binnenkort start de verkoop van 13 bouwkavels van het plan Broek aan
het Pad. Op maandag 20 juni komen de inschrijfformulieren voor de
kavels op www.kavelsinhengelo.nl te staan. U kunt uw interesse in één of
meerdere kavels (maximaal 5) tot 1 juli kenbaar maken. De kavels worden
in september bouwrijp gemaakt.
Daarnaast worden er nog projectwoningen gerealiseerd. Kijk voor meer
informatie daarover op www.nieuwbouw-broeknoord.nl.

Preventieve maatregelen

Inbrekers kijken niet hoe u woont, maar
hoe makkelijk ze binnen kunnen komen.
Wees u bewust van de risico’s, vooral in
de zomervakantie.
• Vermeld niet op sociale media dat u op
vakantie gaat.
• Doe bij het verlaten van het huis altijd
de ramen dicht, en de deur op slot.
• Laat ’s avonds licht branden als u
weg bent, bijvoorbeeld met tijd- of
schemerschakelaars.

• Landmansweg 77, voortzetten
hondencentrum en meditatiecentrum
en plaatsen hekwerk (08-06-2022)
• Oldenzaalsestraat 349, handelen met
gevolgen voor beschermde monumenten (vervangen dakbedekking door
zinken dak) (02-06-2022)
• Oude Deldenerweg 10, plaatsen
overkapping (08-06-2022)
• P.C. Borstlaan 11, oprichten zorgcomplex (09-06-2022)
• Prinses Beatrixstraat 201 t/m 385
(oneven) en 401 (aanvraag gepubliceerd als Prinses Beatrixstraat 15),
veranderen kantoor naar woningen
(09-06-2022)
• Stavangerstraat 10, plaatsen dakkapel
(09-06-2022)
• Van Ostadestraat 20, plaatsen
schutting (02-06-2022)
U vindt de bekendmaking van het besluit
hogere geluidgrenswaarden Prinses
Beatrixstraat verderop onder Wet
geluidhinder.
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
Verleend

• Wilbertstraat 15A, brandveilig gebruiken kinderdagverblijf
Inzien en beroep
U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken van 15 juni tot en met 26 juli
2022 op afspraak inzien bij het team

Collectes

Tot en met 18 juni collecteert het Rode Kruis. Van 20 tot en met 25 juni
collecteert de Maag Lever Darm Stichting.

VTH Leefomgeving. Het besluit is ten
opzichte van het ontwerpbesluit niet
gewijzigd. Tijdens de inzagetermijn
kunt u een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de afdeling Bestuursrecht
van de Rechtbank Overijssel. Het besluit
tot het verlenen van de omgevingsvergunning treedt in werking op de dag
na het einde van de beroepstermijn.
Gelijktijdig met het indienen van een
beroepschrift kan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen. Het besluit treedt
dan niet eerder in werking totdat op dat
verzoek is beslist én het besluit daarbij
niet is geschorst. Aan de indiening van
zowel een beroepschrift als een verzoek
om voorlopige voorziening zijn kosten
verbonden. 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:
• Zuidelijke Havenweg 40, Thales
Nederland, uitbreiden testfaciliteiten
voor radarsystemen
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.

Maatwerkvoorschrift geluid
Het college van B en W heeft een maatwerkvoorschrift voor geluid vastgesteld
voor:
• Langestraat 29, De Appel 2.0

Het vaststellen van een maatwerkvoorschrift voor geluid is nodig is nodig
om geluidhinder voor de woonomgeving zoveel mogelijk te voorkomen.
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken van 15 juni tot en met 26 juli
2022 op afspraak inzien bij het team
VTH Leefomgeving. Bent u belanghebbende, dan kunt u tot en met deze
datum een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van B en W. Hebt
u bovendien 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.

Wet geluidhinder
Besluiten hogere
geluidgrenswaarden

Het college van B en W heeft hogere
geluidgrenswaarden van 66 en 67dB
(Lden) vastgesteld voor de maximaal
toelaatbare geluidbelasting door het
railverkeer op de gevel van de woningen
aan de:
• Prinses Beatrixstraat 15
Uit akoestisch onderzoek is gebleken
dat de geluidbelasting op deze woningen hoger uitvalt dan de wettelijke
voorkeursgrenswaarde van 55 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.

Het college van B en W heeft hogere
geluidgrenswaarden van 58 dB (Lden)
tot en 55 dB Lden vastgesteld voor de
maximaal toelaatbare geluidbelasting
door het wegverkeer en industrielawaai
op de gevel van de woning aan de:
• Twekkelerweg 248
Uit akoestisch onderzoek is gebleken
dat de geluidbelasting op deze woning
hoger uitvalt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarden van 48 dB en 50 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.
Inzien en bezwaar
U kunt de besluiten en de bijbehorende
stukken van 15 juni tot en met 26 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. Gaat
u in 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 deze
besluiten kunt u contact opnemen met
Marieke Schepers.

U vindt de bekendmaking van de
verleende omgevingsvergunning op deze
pagina onder Omgevingsvergunningen/
Reguliere procedure.

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.
• Ankarastraat (deels), 14 juni
• Schippersstraat/Havenkade, 16 juni
• Kruising Bandoengstraat/Sabastraat,
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

• Schalmedenweg, 25 juni
• Sluitersdijk (tussen Potsenweg en
Geurdsweg), tot en met 28 juni
• Ketelmakerij (deels), 20 juni en 30 juni
• Stelplaats (deels), 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

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.

