
Ligt er een tegel los in het trottoir? 
Of zijn er problemen met een putje 
in de straat? Dan kunt u dat 
snel en simpel melden met de 
MijnGemeente-app.

Heeft iemand anders dezelfde melding 
al gedaan? Dan kunt u op de hoogte 
blijven van de voortgang. Ook anoniem 
een melding doen is mogelijk. U kunt de 
MijnGemeente-app downloaden in de 
App Store of Google Play Store.

Snellere afhandeling
De MijnGemeente-app zorgt voor een 
efficiënte afhandeling van meldingen 

Bestemmingsplannen

Onherroepelijk
Het volgende bestemmingsplan is op 
3 augustus 2022 onherroepelijk geworden.
• Buitengebied, herziening 18 percelen

Er is geen beroep ingesteld.

Inzien
U kunt het bestemmingsplan inzien op 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
?planidn=NL.IMRO.0164.BP0143-0301.

Omgevingsvergunningen 

Reguliere procedure
Ontvangen
•  Kuipersdijk 40, plaatsen tijdelijke 

voorziening (voor 5 jaar) (08-08-2022)
•  Wieden nabij 3, oprichten woonhuis en 

garage en hebben uitweg (09-08-2022)

De publicatie van deze 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
•  Sloetsweg 52A en B, transformeren 

winkelpand naar woning. Verlengen 
beslistermijn met maximaal 6 weken 
in verband met bouwbesluit. Door dit 
besluit is de uiterste nieuwe beslis-   
datum 02-10-2022.

Op zoek naar nieuwe vrijwilligers?
Is uw organisatie op zoek naar vrijwilligers? Doe dan mee aan de 
Vrijwilligersmarkt op donderdag 6 oktober. Op deze markt kunt u op een 
laagdrempelige en informele manier uw vacatures onder de aandacht 
brengen en contact leggen met bezoekers die zich oriënteren op 
vrijwilligerswerk.
De Vrijwilligersmarkt wordt gehouden in Schouwburg Hengelo, 
Beursstraat 44, van 18.30 tot 21.00 uur. (Opbouwen vanaf 18.00 uur.) 
Deelname is gratis.

Aanmelden
Wilt u erbij zijn? U kunt uw organisatie tot 29 september aanmelden via 
een e-mail aan vrijwilligerswerkhengelo@wijkracht.nl. Vermeld daarin uw 
naam, de naam van de organisatie, telefoonnummer en e-mailadres. Er is 
plek voor 50 organisaties. Wacht dus niet te lang met aanmelden!

Meer weten?
Neem contact op met Wijkracht Vrijwilligerswerk Hengelo, telefoon 
088 - 945 5750, bezoekadres: 2e etage bibliotheek, Beursstraat 34 
(maandag tot en met donderdag 09.00 - 14.00 uur).

Gemeentegids gratis af te halen
De gemeentegids is een handig boekje met informatie over bijvoorbeeld 
het gemeentebestuur, afvalinzameling of veiligheid. Ook staan er de 
contactgegevens in van allerlei verenigingen, organisaties en instellingen 
in Hengelo.

Wilt u graag zo’n gids hebben, 
dan kunt u een exemplaar 
afhalen bij het stadhuis, bij de 
bibliotheek aan de Beursstraat, 
bij Hengelo Promotie aan 
de Markt of bij een van de 
wijkcentra in Hengelo.

Online raadplegen
U kunt de gids online raadplegen 
via www.lokaaltotaal.nl/hengelo 
of als eBook bekijken via www.
lokaaltotaal.nl/gidsen/hengelo.

Gemeente
nieuws

Informatie van de 
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Melding doen? MijnGemeente-app!

Dinsdag 16 augustus 2022

Officiële bekendmakingen

met een betere terugkoppeling. De app 
is gekoppeld aan een systeem waarin 
meteen de werkverdeling plaatsvindt. 
Daardoor kunnen meldingen sneller 
worden opgepakt. Ook zijn de admini-
stratieve handelingen efficiënter en de 
medewerkers buiten kunnen meldingen 
digitaal afhandelen.

Digitaal of bellen kan ook
U kunt ook een melding doen via 
www.hengelo.nl/melding.
Lukt het digitaal niet? Of gaat het om 
een gevaarlijke situatie die met spoed 
verholpen moet worden? Bel dan naar 
14074.

Verleend
•  Deurningerstraat 256, vergroten woon-

huis met slaapkamer (09-08-2022)
•  Jan van der Leeststraat 4, veranderen/

vergroten woonhuis (09-08-2022)
•  Magnoliastraat nabij 6 (tussen 

Seringenstraat en Magnoliastraat) 
(aanvraag gepubliceerd als handelen in 
strijd met bestemmingsplan, vestigen 
14 tiny houses, tijdelijk voor 10 jaar), 
handelen in strijd met bestemmings-
plan (vestigen 14 tiny houses, tijdelijk 
voor 10 jaar) en het uitvoeren van werk 
(aanleggen paden) (11-08-2022)

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.

Activiteitenbesluit 
milieubeheer

Ingekomen meldingen
Het college van B en W heeft meldingen 
ontvangen voor:
•  Celebesstraat 5, Machinefabriek Ten 

Heggeler BV, veranderen bedrijf
•  Diamantstraat 18, Bidfood, veranderen 

groothandel in food en non-food artikelen
•  Jan Tinbergenstraat 80, Sensata, 

veranderen bedrijf voor ontwikkelen en 
testen van sensoren

•  Turbinestraat 17, Ten Bergen & 
Kuipers, oprichten meubelmakerij

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 meldingen geen bezwaar- of 
beroepschrift indienen.

Verkeerszaken

Verkeersbesluiten
Het college van B en W heeft de volgende 
verkeersbesluiten genomen:
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische voertui-
gen op de volgende locaties:
•  Bartelinkslaantje (parkeerterrein tennis-
 verenigingen Hasselo en Tie-Break)
•  Boortorenweg
•  Brederostraat
•  Esrein/Langelermaatweg (parkeer-
 terrein)
•  Kokerjuffer
•  M.A. de Ruyterstraat (parkeerterrein)
•  Oelerweg
•  Sportlaan Driene
•  Wielewaalstraat

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 
17 augustus tot en met 27 september 
2022 inzien op www.officielebekend-
makingen.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.

Adres gezocht
De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende personen:
Naam Geboren Naam Geboren

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.

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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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.
•   Stelplaats (deels), 18 en 19 augustus
•  Louis Davidsstraat (deels), 27 augus-

tus 15.00 - 00.00 uur
•  Spieringstraat (deels), 3 september 

09.00 - 00.00 uur

Wegwerkzaamheden
•  ’t Kotte (deels), 3 september 17.00 - 

00.00 uur
•  Hoek Markt/Telgen, 22 augustus tot 

en met 16 september
•  Deldenerstraat (tussen Pastoriestraat 

en kruising Bornsestraat/Oldenzaalse-
straat), 12 september 00.00 uur tot en 
met 19 september 18.00 uur

•  Hazelaarweg (deels), 17 september 
14.00 - 00.00 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/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, 
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
•  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.

•  Fie Carelsenstraat (deels), 25 septem-
ber 15.00 - 00.00 uur

•  Hoek Brinkstraat/Marktstraat, 12 sep-
 tember tot en met 7 oktober
•  Fietspad Laan Hart van Zuid (t.h.v. 

Stelplaats), 22 augustus tot en met 
 21 oktober
•  Brinkplein, 5 september tot en met 
 28 oktober
•  Markt, tot en met 23 december

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0143-0301
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