Uw mening over afvaldump
Afvaldumping of het plaatsen van
afval naast of nabij onder- en
bovengrondse containers is een
grote ergernis van Hengeloërs.
Twente Milieu, Gildebor en de
gemeente Hengelo willen de overlast hiervan verminderen.
Door de afvalplekken actief schoon te
houden, overtreders te beboeten en een
betere onderlinge communicatie willen
we een schoner Hengelo bereiken. Maar
om te weten of deze aanpak werkt,
hebben we uw hulp nodig. Want u bent
de ogen en oren in de buurt.

Informatie van de
gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws

Uw mening is waardevol

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Alle tegels zijn geteld
Daarvoor kwam groen in de plaats. Dat
is meer dan 7.000 m2! Helaas net niet
genoeg om het kampioenschap voor
middelgrote gemeenten te winnen. In
totaal werden er in Nederland maar liefst
2,8 miljoen tegels gewipt. Dat zijn bij
elkaar bijna 40 voetbalvelden.

Dinsdag 15 november 2022

Officiële bekendmakingen
1e wijziging Marktreglement 2019
Concept

In de 1e wijziging Marktreglement
gemeente Hengelo 2019 is het gebied
waar de warenmarkt gehouden wordt,
herzien. Vanwege de herinrichting van
het marktplein wordt de opstelling van
de warenmarkt aangepast en moet
ook het aangewezen gebied daarvoor
gewijzigd worden. Ook zijn er enkele
kleine wijzigingen aangebracht.

De gemeenteraad vergadert
Politieke Markt

De gemeenteraad houdt op dinsdag 22 november een Politieke Markt in
de raadzaal van het stadhuis. Het programma:
19.30 - 20.45 uur Grondexploitatie De Hofmakerij, Hart van Zuid
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 23 november vanaf 19.30 uur
in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
•	Verlenging contract accountantsfunctie
•	Omgevingsvisie Het Hart van Hengelo
•	Algemene subsidieverordening gemeente Hengelo
•	Raadsdelegatiebesluit 2022
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
Brameyer, W.
Koziaruk, Y.
Lachheb, C.
Meenhuijs, R.M.

Geboren
06-05-1993
21-04-2003
03-09-2001
19-01-1996

Naam
Myroniuk, V.
Nahnybida, Z.
Radu, R.
Tkachuk, V.

Geboren
14-11-1994
22-02-1948
30-08-1978
20-03-1994

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.

Collectes

Tot en met 19 november collecteert Het Gehandicapte Kind. Van 21 tot en
met 26 november collecteert Kerk in Actie.
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We waarderen
het als u 5 minuten
van uw tijd wil vrijmaken om enkele
vragen te beantwoorden. Scan
de QR-code om
de vragenlijst
te openen of ga naar www.hengelo.nl/
vragenlijstafval. Over een half jaar houden
we een tweede vragenronde, om te kijken
of de aanpak effectief is.

Het NK Tegelwippen zit erop.
Tussen 21 maart en 31 oktober
verdwenen er ruim 79.000 tegels
in Hengelo!

Inzien en zienswijzen
U kunt de concept 1e wijziging van
16 november tot en met 13 december
2022 inzien op www.hengelo.nl/
terinzage. Tijdens de inzagetermijn kunt
u schriftelijk of mondeling zienswijzen
indienen bij het college van B en W.
Voor meer informatie of het mondeling
indienen van zienswijzen kunt u contact
opnemen met Peter Schutte.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Louis

Bouwmeesterstraat 123 en 125,
plaatsen erker (07-11-2022)
•	Marskant (kavel 9), oprichten woonhuis en bijgebouw (07-11-2022)
•	Meester Molendijkweg 1A, kappen 1 eik
(08-11-2022)
•	Mozartlaan 159, verbouwen pand naar
3 woningen (04-11-2022)
•	Sloetsweg 110, kappen 1 es
(09-11-2022)
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

•	Bornsestraat 113, vervangen en uitbreiden schutting. Verlengen beslistermijn
met maximaal 6 weken in verband met
Bouwbesluit. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 21-12-2022.
• Klaas de Rookstraat 46, plaatsen
dakkapel. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met
welstandtoetsing. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 29-12-2022.

Verleend

•	Deldenerstraat 22, plaatsen uithangbord, (reclame)borden en postbus
(aanvraag gepubliceerd als plaatsen
reclamebord aan gevel) (10-11-2022)
•	Diamantstraat 18, plaatsen container
en hekwerk en hiervoor handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
(10-11-2022)
•	Drilscholtenstraat 13, plaatsen
dakopbouw (09-11-2022)
•	Sportlaan Driene 102 t/m 500
(aanvraag gepubliceerd als Sportlaan
Driene nabij 8), oprichten 4 woongebouwen met totaal 200 woonunits
(tijdelijk voor 10 jaar) (07-11-2022)
•	Vikkerhoekweg 50A (aanvraag
gepubliceerd als Vikkerhoekweg 50),
oprichten mantelzorgwoning (tijdelijk
voor 1 jaar) (08-11-2022)
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
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Maar... het kampioenschap draait
natuurlijk niet alleen om rivaliteit. Als
tegels worden vervangen door gras,
bloemperken, bomen en geveltuinen,
wordt Hengelo meer klimaatbestendig,
fijner voor insecten en dieren, koeler op
warme dagen én veel mooier!
Kiezen voor meer groen in uw tuin kan
altijd, het najaar is zelfs hét ideale
moment om in de tuin aan de slag te
gaan.
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van B en W. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Wet bodembescherming
Instemming bodemsanering

Het college van B en W heeft ingestemd
met een deelsaneringsplan voor de
uitvoering van de bodemsanering aan de:
• Kanaalstraat 19, kadastrale sectie K,
nummer 2840 (artikel 39 Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende
stukken van 16 november tot en met
27 december 2022 op afspraak inzien.
Voor inzien en meer informatie kunt u
contact opnemen met het team VTH
Leefomgeving. Belanghebbenden kunnen
binnen deze termijn bezwaar maken
bij het college van B en W. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep
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Er komt
Oelerwe
Het college van B en W heeft de volgende de Haak
verkeersbesluiten genomen:
zaamhe
•	Het aanwijzen van een gereserveerde
probeer
gehandicaptenparkeerplaats op
Bij de st
kenteken op de volgende locaties:
keersre
o Carl Muckstraat 131
o P.C. Hooftlaan 227
o Schumannstraat 50
o Willem Royaardsstraat 9

Verkeersbesluiten

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van
16 november tot en met 27 december
2022 inzien op www.officielebekendmakingen.nl. Wanneer u belanghebbende
bent, kunt u tijdens de inzagetermijn een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van B en W. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.
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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.

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

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

In verba
volgend
hengelo
meer in
worden
genoem

•	Beeks
•	Kruisi
weg/B
met 1
•	Kruisi
Molen
25 nov

d

Als
as,
en,
endig,
er op

Open Huis op 26 november
Bent u benieuwd hoe uw stadhuis er van
binnen uitziet? De gemeente Hengelo
nodigt u van harte uit voor het Open Huis
op zaterdag 26 november van 10.00 tot
16.00 uur. U kunt gewoon binnenlopen.
Een hapje en drankje staan voor u klaar, er
is muziek en er zijn kinderactiviteiten. Ook
kunt u de stadhuistoren beklimmen voor
een mooi uitzicht over de stad.

U bent van
harte welkom!
10.00 - 16.00 uur

Wij kijken er naar uit u op 26 november te
ontvangen in het ‘Huis van de Stad’!
Namens het college van B en W
en de gemeenteraad,
Burgemeester Sander Schelberg
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Werkzaamheden Haaksbergerstraat/
Oelerweg/Breemarsweg
Tussen maandag 21 november
en vrijdag 23 december vervangt
Vitens de waterleiding rondom
het kruispunt Haaksbergerstraat/
Oelerweg/Breemarsweg. Daarom
wordt de kruising in delen afgesloten voor verkeer.

Er komt een nieuwe leiding vanaf de
Oelerweg tot het waterkoppelpunt nabij
olgende de Haaksbergerstraat. Door de werkzaamheden in drie fases uit te voeren
eerde
probeert Vitens de hinder te beperken.
Bij de start van elke fase regelen vers:
keersregelaars twee dagen het verkeer.
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Fase 1
Van 21 tot 30 november wordt een deel
van de Oelerweg (stadinwaarts) tijdelijk
afgesloten en ook de baan voor rechtsaf
vanaf de Breemarsweg wordt dan
afgesloten.

•	Beekstraat (t.h.v.nr. 11), 16 november
•	Kruising Oldenzaalsestraat/Sloetsweg/Beethovenlaan (hinder), tot en
met 18 november
•	Kruising Oldenzaalsestraat/Oude
Molenweg (hinder), tot en met
25 november

Bomen op gemeentegrond die ziek zijn of die te dicht bij elkaar staan, kunnen
zonder kapvergunning worden gekapt. Zo krijgen de gewenste (of beste)
bomen meer ruimte, zodat deze beter kunnen uitgroeien.
De gemeente publiceert deze categorie bomen een paar keer per jaar in een
overzicht in dit Gemeentenieuws en op www.hengelo.nl. Deze bomen worden
niet eerder gekapt dan zes weken na de datum van publicatie.

Overzicht
Hieronder staat het overzicht van voorgenomen te kappen bomen op gemeentegrond voor de komende periode. Als er wordt herplant, is dit aangegeven.

Fase 2
Van 30 november tot 12 december wordt
een deel van de Breemarsweg, tussen de
kruising en de Stephensonstraat, in beide
richtingen afgesloten.

Fase 3
Van 12 tot en met 23 december wordt
het voet- en fietspad van de Haaksbergerstraat afgesloten. Gemotoriseerd verkeer
gaat via de baan voor linksaf, vrachtverkeer wordt omgeleid.

Wegwerkzaamheden
In verband met werkzaamheden zijn de
volgende wegen afgesloten (zie www.
hengelo.nl/wegwerkzaamheden voor
meer informatie). Omleidingsroutes
worden met borden aangegeven. De
genoemde data zijn onder voorbehoud.

Overzicht te kappen bomen

•	Oelerweg (tussen Breemarsweg en
Dieselstraat, 1 rijbaan stadinwaarts) en
Breemarsweg (1 rijbaan voor rechtsaf
naar Oelerweg), 21 tot en met
30 november
•	Kruising Oldenzaalsestraat/Eikstraat/
Wemenstraat (hinder), tot en met
2 december
•	Breemarsweg (tussen Haaksbergerstraat/Oelerweg en Stephensonstraat),
30 november tot en met 12 december
•	Haaksbergerstraat (voet- en fietspad
aan 1 zijde, vertraging voor autoverkeer), 12 tot en met 23 december

•	Fietspad Laan Hart van Zuid (t.h.v.
Stelplaats), tot en met 23 december
•	Markt, tot en met 23 december
•	Leusveenweg, tot en met 23 december
•	Anthoniusstraat (in fases), tot en met
9 februari 2023
•	Eendengang, 28 november tot en met
17 maart 2023

Adam Smithstraat 6, August Vördingstraat 162, 1 spar (herplant)
César Franckstraat 56, 1 populier
(herplant)
Cornelis Dopperstraat 162, 1 berk
(herplant)
Curaçaostraat 33, 2 essen (herplant)
De Voskamp 5, 1 eik
De Voskamp 15, 2 eiken
De Wermerweg 13, 3 eiken
Delhezstraat 11, 1 berk (herplant)
Delhezstraat 21, 20% eik, haagbeuk
Delhezstraat 27, 40% eik, berk, wilg
Eendrachtstraat 16, 1 meelbes
(herplant)
P.C. Borstlaan nabij 10, 5 eiken
Else Mauhsstraat 158, 1 wilg
(herplant)
Fien de la Marstraat 8, 1 spar
(herplant)
Glasgowstraat 49, 5 eiken (herplant)
Hartermedenweg 1, 1 eik (herplant)
Hasebroekstraat 2, 1 den (herplant)
Houtmaatweg 9, 1 kastanje en
1 wilg (herplant)
Hunenborg 8, 1 berk (herplant)

Julia Culpstraat 38, 1 berk (herplant)
Karel Gerardstraat 11, 2 essen
Klaas Berninkstraat 28, 2 beuken
(herplant)
Koolzaadstraat 1, 2 eiken
Larvikstraat 10, 1 populier
R.A. de Monchystraat 2, 2 eiken
Nico Maasstraat 8, 40% eik, berk, wilg
Nico Maasstraat 10, 5% eik
Nico Maasstraat 17, 20% eik
Nico Maasstraat 35, 1 berk (herplant)
P.C. Hooftlaan 68, 2 berken (herplant)
Rachmaninofstraat 7, 2 eiken
Robert Stolzstraat 75, 1 berk (herplant)
Schumannstraat 9, 1 berk (herplant)
Semmelweisstraat 81-83, 2 berken
(herplant)
Seringstraat, 1 berk
Stroweg 15, 3 eiken
Thomasstraat 46, 1 plataan
Veluwestraat 21, 1 es (herplant)
Willem Kesstraat 28, 2 berken
(herplant)
Woolderesweg 130, 40% eik, berk,
els, esdoorn

Meer weten?
Wilt u weten welke soort boom wordt herplant en waar precies, kijk dan in het
uitgebreidere overzicht op www.hengelo.nl/kappen-van-bomen.
Hebt u daarna nog vragen of wilt u nader overleg, dan kunt u contact opnemen
met het KlantContactCentrum van de gemeente via www.hengelo.nl/
contactformulier, via e-mail gemeente@hengelo.nl of telefoon 14074.

