
De gemeente maakt een nieuwe 
participatie-aanpak. En daar kunnen 
we uw hulp goed bij gebruiken!

Wat willen we doen?
De stad, die maken we samen! Met de 
nieuwe participatie-aanpak willen we 
graag heldere en duidelijke afspraken 
maken over hoe we die samenwerking 
concreet vorm kunnen geven. Dat 
verschilt natuurlijk per onderwerp en 
betrokkenen partijen. De uiteindelijke 
participatie-aanpak biedt dan ook vooral 
een praktische handvat, zodat het voor 
iedereen in Hengelo duidelijk is of en hoe 
u mee kunt doen.

Participatie is natuurlijk niet 
nieuw!
De gemeente Hengelo wil inwoners, on-
dernemers, verenigingen en instellingen 
graag betrekken bij belangrijke keuzes 
voor de stad. Zo ontstaan er betere 
plannen en meer betrokkenheid.

Partiële herziening Woon-
visie Hengelo 2016-2026 

Ontwerp
Het college van B en W heeft op 14 decem-
ber 2021 ingestemd met een voorstel tot 
wijziging van het hoofdstuk ‘Betaalbaar-
heid en beschikbaarheid’ als ontwerp 
partiële herziening van de Woonvisie 
Hengelo 2016-2026.

Bij de vaststelling van de Woonvisie in 
2016 is aandacht besteed aan de opgave 
rond betaalbaarheid en beschikbaarheid. 
In de praktijk is vooral de nadruk komen 
te liggen op het goedkoopste deel van 
de huurvoorraad: de woningen tot de 
kwaliteitskortingsgrens. In de praktijk 
doet deze benadering echter geen recht 
aan de opgave en de complexiteit die 
kenmerkend is voor de woningmarkt. 
Met het actualiseren van het hoofdstuk 
‘Betaalbaarheid en beschikbaarheid’ wil 
de gemeente gedurende de looptijd van 
de Woonvisie meer recht doen aan de 
opgave.

Inzien en zienswijzen
U kunt de ontwerp partiële herziening 
Woonvisie Hengelo 2016-2026 van 
19 januari tot en met 1 maart 2022 inzien 
op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?-
planidn=NL.IMRO.0164.SV0010-0201. 
Tijdens de inzagetermijn kan eenieder 
schriftelijk, mondeling of digitaal een 
zienswijze indienen bij de gemeenteraad 
o.v.v. zaaknummer 336807. Voor het 
mondeling indienen van een zienswijze 
kunt u contact opnemen met Mark Oude 
Bennink. Een digitale zienswijze kunt 
u uitsluitend kenbaar maken via www.
hengelo.nl/rozienswijze.

Straatnamen

Vastgesteld
Het college van B en W heeft op 
11 januari 2022 de volgende straatnaam 
vastgesteld:
•   Frezerij, nabij de Stelplaats

 

De gemeenteraad vergadert
Politieke Markt
De gemeenteraad houdt op dinsdag 25 januari een digitale Politieke 
Markt. U kunt de vergadering volgen via www.youtube.com/gemeente-
hengeloOV. Het programma is als volgt:

A
19.00 - 21.00 uur Omgevingsprogramma Nieuwe Energie
21.15 - 22.30 uur Reglement van Orde

B
19.30 - 21.00 uur Referendumverordening Hengelo

Weten hoe de digitale vergadering plaatsvindt? Kijk dan op www.hengelo.
nl/politiekemarkt. Wilt u bij de Politieke Markt inspreken, dan kunt u 
contact opnemen met de griffie via e-mail raadsgriffie@hengelo.nl.

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert digitaal op woensdag 26 januari vanaf 
19.30 uur. U kunt de vergadering volgen via www.youtube.com/gemeente-
hengeloOV. Op de agenda staan onder meer:
•   Herbenoeming extern lid, tevens voorzitter, Rekenkamercommissie 

Hengelo
•   Onderzoek Kunstpodium
•   Koersnota Mobiliteitsvisie

Politieke Markt
De gemeenteraad houdt op woensdag 26 januari een digitale Politieke 
Markt. U kunt de vergadering volgen via www.youtube.com/gemeente-
hengeloOV. Op het programma:

21.15 - 22.30 uur Grondprijzen woningbouw 2022

Weten hoe de digitale vergadering plaatsvindt? Kijk dan op www.hengelo.
nl/politiekemarkt. Wilt u bij de Politieke Markt inspreken, dan kunt u 
contact opnemen met de griffie via e-mail raadsgriffie@hengelo.nl.

De agenda kan nog wijzigen. Kijk voor de definitieve agenda en de 
bijbehorende stukken op www.hengelo.nl/bestuursagenda.

Fietsenstalling Kloosterhof weer open
Nu de winkels weer open zijn, is ook de bewaakte fietsenstalling bij 
winkelcentrum Thiemsbrug weer open. De stalling sluit elke dag om 
17.00 uur.

De fietsenstalling in parkeergarage De Beurs blijft voorlopig nog gesloten.

Gemeente
nieuws

Informatie van de 
Gemeente Hengelo

Nieuwe participatie-aanpak

Dinsdag 18 januari 2022

Officiële bekendmakingen

Mooie voorbeelden van hoe we inwoners, 
ondernemers of partijen betrekken zijn: 
het meedenken over het ontwerp voor 
het marktplein. Of het traject Van Grijs 
naar Groen, waarbij iedereen ideeën kan 
aandragen voor het vergroenen van de 
eigen buurt. En kinderen en volwassenen 
hebben het afgelopen jaar meegedacht 
over de vraag hoe we onze stad beter 
kunnen beschermen tegen de gevolgen 
van klimaatverandering.

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken inzien 
op www.officielebekendmakingen.nl. Bent 
u belanghebbende, dan kunt u binnen 
zes weken na publicatiedatum van dit 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van B en W. Kijk 
voor meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Omgevingsvergunningen 

Reguliere procedure
Ontvangen
•   Magnoliastraat 8, hebben 2e uitweg 

(05-01-2022)
•   Rozenstraat 47, verplaatsen uitweg 

(09-01-2022)
•   Sloetsweg 290, handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening (wijzigen 
bedrijfswoning naar bedrijventerrein-
woning) (03-01-2022)

•   Stavangerstraat 25, kappen 1 populier 
en 1 eik (10-01-2022)

De publicatie van bovenstaande aanvra-
gen 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
•   Oelerweg 28, 28A en 28B (aanvraag 

gepubliceerd als Oelerweg 28), verande-
ren bovenwoning in 2 appartementen. 
Verlengen beslistermijn met maximaal 
6 weken in verband met bouwbesluit. 
Door dit besluit is de uiterste nieuwe 
beslisdatum 01-03-2022.

•   Weijinksweg 1, kappen 8 eiken. 
Verlengen beslistermijn met maximaal 
6 weken in verband met bomenverorde-

  ning. Door dit besluit is de uiterste 
nieuwe beslisdatum 28-02-2022.

Verleend
•   Deurningerstraat 178, handelen in 

strijd met regels ruimtelijke ordening 
(woning veranderen in kamerbewoning) 
(07-01-2022)

•   Eemstraat 5, veranderen/vergroten 
woonhuis (10-01-2022)

•   Oelerweg 22A, verbouwen winkelruimte 
tot appartement (07-01-2022)

•   Wim Kanstraat 24, plaatsen airco 
(12-01-2022)

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.

Besluit gedeeltelijke intrekking 
vergunning
Het college van B en W heeft besloten de 
omgevingsvergunning gedeeltelijk in te 
trekken voor:
•   Lombokstraat 18 t/m 34 (even), 

intrekken vergunning oprichten 
 9 appartementen (07-01-2022)

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken 
gedurende zes weken op afspraak inzien 
bij de team VTH Leefomgeving. Tegen 
dit besluit kunt u desgewenst, gedurende 
zes weken na de datum van verzending 
van dit besluit, een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van B en W. 
Kijk voor meer informatie op www.
hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Uitgebreide procedure 
Opschorten beslistermijn 
•   Dennenbosweg 48, handelen in strijd 

met regels ruimtelijke ordening (op-
schuiven (reeds vergunde) woonhuis 
en plaatsen overkapping). Opschorten 
beslistermijn op verzoek van de 
aanvrager. Door dit besluit is de nieuwe 
beslisdatum 09-12-2022.

In verband met weg- of andere werk-
zaamheden 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 weers-
omstandigheden zijn genoemde data 
onder voorbehoud.

•   Meester Molendijkweg (deels, tot 
 Parelmoervlinder), tot en met 18 januari
•   Dr. Martin Luther Kingstraat (t.h.v. nr. 9), 

25 januari
•   Ruijsdaelstraat (t.h.v. nrs. 9 t/m 15),    

25 tot en met 27 januari en 1 februari
•   Marssteeg, tot en met 4 februari

Vervolg bekendmakingen

Hebt u ideeën over of ervaringen 
met participatie?
Bent u wel eens betrokken geweest bij 
een participatieproces van de gemeente 
Hengelo en wilt u uw ervaring delen? 
En/of hebt u ideeën over hoe de gemeente 
de kennis en ervaringen uit de stad 
(nog) beter kunnen gebruiken? Doe dan 
ook mee tijdens de online (informele) 
werksessies ‘Dialoog participatie’! Deze 
vinden plaats op donderdag 3 februari 
en dinsdag 15 februari vanaf 19.30 uur. 
Raadsleden, collegeleden en medewer-
kers van de gemeente doen ook mee aan 
deze sessies.

Aanmelden kan door uiterlijk maandag 
31 januari een mail te sturen naar: 
communicatie@hengelo.nl.

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

Hengeloërs met een laag inkomen kunnen gratis corona-zelftesten ophalen bij de 
receptie van het stadhuis. Dit kan tijdens de openingstijden van het stadhuis, u hoeft 
hiervoor geen afspraak te maken. U ontvangt maximaal 2 testen per persoon.

Het stadhuis is open van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur, 
en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Gratis zelftesten voor inwoners 
met laag inkomen 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.SV0010-0201
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.SV0010-0201
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Officiële bekendmakingen
•   Eemstraat 5, veranderen/vergroten 

woonhuis (10-01-2022)
•   Oelerweg 22A, verbouwen winkelruimte 

tot appartement (07-01-2022)
•   Wim Kanstraat 24, plaatsen airco 

(12-01-2022)

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.

Besluit gedeeltelijke intrekking 
vergunning
Het college van B en W heeft besloten de 
omgevingsvergunning gedeeltelijk in te 
trekken voor:
•   Lombokstraat 18 t/m 34 (even), 

intrekken vergunning oprichten 
 9 appartementen (07-01-2022)

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken 
gedurende zes weken op afspraak inzien 
bij de team VTH Leefomgeving. Tegen 
dit besluit kunt u desgewenst, gedurende 
zes weken na de datum van verzending 
van dit besluit, een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van B en W. 
Kijk voor meer informatie op www.
hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Uitgebreide procedure 
Opschorten beslistermijn 
•   Dennenbosweg 48, handelen in strijd 

met regels ruimtelijke ordening (op-
schuiven (reeds vergunde) woonhuis 
en plaatsen overkapping). Opschorten 
beslistermijn op verzoek van de 
aanvrager. Door dit besluit is de nieuwe 
beslisdatum 09-12-2022.

In verband met weg- of andere werk-
zaamheden 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 weers-
omstandigheden zijn genoemde data 
onder voorbehoud.

•   Meester Molendijkweg (deels, tot 
 Parelmoervlinder), tot en met 18 januari
•   Dr. Martin Luther Kingstraat (t.h.v. nr. 9), 

25 januari
•   Ruijsdaelstraat (t.h.v. nrs. 9 t/m 15),    

25 tot en met 27 januari en 1 februari
•   Marssteeg, tot en met 4 februari

Wegwerkzaamheden
•   Meester Molendijkweg (deels, vanaf 

Deurningerstraat), 19 januari tot en met 
8 februari

•   Nieuwstraat (tussen Enschedesestraat 
en Telgen, en tussen Stationsplein en 
Molenstraat), tot en met 18 februari

•   Nieuwstraat (tussen Telgen en 
Molenstraat) en Brinkstraat (tussen 
Enschedesestraat en Markt), 7 februari 
tot en met 18 maart

•   Mitchamplein en Deldenerstraat (tus-
sen Mitchamplein en Tuindorpstraat), 
tot en met 25 maart

Vervolg bekendmakingen

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, 
losliggende stoeptegels of speelvoor-
zieningen kunt u doorgeven via 
www.hengelo.nl.

Lukt het niet via internet? 
Dan kunt u bellen naar 14074.

Balie Zorgloket open
 Alleen op afspraak! 
•  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.

Hebt u ideeën over of ervaringen 
met participatie?
Bent u wel eens betrokken geweest bij 
een participatieproces van de gemeente 
Hengelo en wilt u uw ervaring delen? 
En/of hebt u ideeën over hoe de gemeente 
de kennis en ervaringen uit de stad 
(nog) beter kunnen gebruiken? Doe dan 
ook mee tijdens de online (informele) 
werksessies ‘Dialoog participatie’! Deze 
vinden plaats op donderdag 3 februari 
en dinsdag 15 februari vanaf 19.30 uur. 
Raadsleden, collegeleden en medewer-
kers van de gemeente doen ook mee aan 
deze sessies.

Aanmelden kan door uiterlijk maandag 
31 januari een mail te sturen naar: 
communicatie@hengelo.nl.

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

Gratis zelftesten voor inwoners 
met laag inkomen 


