
Binnenkort start de verkoop van 
28 bouwkavels aan de Marskant en 
13 bouwkavels van het plan Broek 
aan het Pad.

Bouwen aan de Marskant
De 28 kavels aan de Marskant worden 
binnenkort bouwrijp gemaakt. Van 23 mei 
tot en met 6 juni staat het inschrijfformu-
lier online op www.kavelsinhengelo.nl. 
Hebt u interesse, dan kunt u uw voorkeur 
in kavels kenbaar maken.
Voor deze kavels gaat het om twee 
types woningen: stadswoningen aan de 
Marskant en stadsvilla’s aan de Berflo-
beek. De stadswoningen worden tegen 
elkaar aan gebouwd. Het gaat om circa 
9 woningen per blok (afhankelijk van de 
breedtekeuze). Aan de Berflobeek komen 

Op zaterdag 21 mei is er vanaf 
12.00 uur bij het FBK-stadion een 
sportmarkt voor passend sporten. 

Sportverenigingen uit heel Hengelo pre-
senteren tijdens deze markt hun aanbod. 
Het is voor iedereen die moeite ervaart 
bij sporten en bewegen. De sportmarkt 
is voor jong en oud en gratis toegankelijk.
Kom ook langs, u bent van harte welkom!

Omgevingsvergunningen

Reguliere procedure
Ontvangen
•  Amarilstraat 6 tot 14, plaatsen entresol-

vloer en vervangen fietsenstalling 
(26-04-2022)

•  Anton van Duinkerkenstraat 1, 
plaatsen overkapping (10-05-2022)

•  Anton van Duinkerkenstraat 48, 
veranderen woonhuis (05-05-2022)

•  Bornsestraat 7, aanpassen gebouw 
om geschikt te maken voor 22 apparte-

  menten en hiervoor handelen met 
gevolgen voor beschermde monumen-
ten en slopen in beschermd stads- of 
dorpsgezicht (06-05-2022)

•  Breemarsweg 125, plaatsen dakopbouw 
(22-04-2022)

•  Deurningerstraat 119, vervangen kozijn 
(10-05-2022)

•  Fie Carelsenstraat 80, plaatsen dak- 
kapel (26-04-2022)

•  Harderstraat 22, plaatsen overkapping 
(27-04-2022)

•  Haringvliet nabij 2, hebben uitweg 
(25-04-2022)

•  Industrieplein 2, handelen in strijd met 
bestemmingsplan (realiseren kantoor 
met bijeenkomstfunctie) (03-05-2022)

•  Kamphorstweg 1, plaatsen zonne-
 panelen (24-04-2022)
•  Kroeskarperstraat 11, plaatsen 

klimaatinstallatie op dak (26-04-2022)
•  Leurinkstraat 8, plaatsen dakkapel 

(02-05-2022)
•  Leuvenstraat 30, plaatsen schutting 

(03-05-2022)
•  Linne nabij 3 (kavel 60), oprichten 

woonhuis (04-05-2022)
•  Oelersteeg 20, handelen in strijd met 

bestemmingsplan (plaatsen tijdelijke 
woonunit voor 1 jaar) (22-04-2022)

•  Oosterveldsingel (kavel 9), oprichten 
bedrijfsverzamelgebouw met 2 units 
(03-05-2022)

Energietoeslag
Huishoudens met een laag inkomen kunnen eenmalig een energietoeslag 
van € 800 krijgen. Huishoudens met een laag inkomen die al bekend zijn 
bij de gemeente, krijgen het geld automatisch overgemaakt voor 1 juni. 
Andere huishoudens die aan de voorwaarden voldoen, kunnen zelf een 
aanvraag doen. Dat kan tot en met 31 december 2022. Meer informatie 
leest u op www.hengelo.nl/energietoeslag. Daar vindt u ook het digitale 
aanvraagformulier.

Lukt het niet digitaal?
Dan kunt u contact opnemen met het Zorgloket. U vindt het Zorgloket in 
het stadhuis. Kijk voor de openingstijden in de Wegwijzer op de volgende 
pagina. Of neem contact op via telefoon (074) 245 9131.

Prik halen zonder afspraak
Op vrijdag 20 mei van 15.00 tot 19.00 uur is de GGD Twente aanwezig bij 
wijkcentrum Hengelose Es, Uitslagweg 47. U kunt hier zonder afspraak 
terecht met vragen over het coronavaccin en voor een prik (vanaf 12 jaar). 
Dat kan een 1e of 2e prik zijn of een 1e of 2e booster. U moet daarvoor wel 
een uitnodiging hebben gehad. Neem een geldig identiteitsbewijs mee, 
en draag een medisch mondkapje. U kunt hier ook uw gele boekje laten 
stempelen. Kijk voor meer informatie op www.ggdtwente.nl.

Adres gezocht
De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende personen:
Naam Geboren Naam Geboren
Barelds, K. 24-01-1989 Saglam, E. 13-11-1975
Chelu, E.A. 30-06-2002 Smedes, A. 15-07-1977
Eggens, B.C. 28-02-2022 Türkmen, M.U. 24-02-2000
Gomes Andrade Freire, J. 12-06-1990 Visser, J. 01-12-1992
Gutierrez Herrero, G. 12-05-1977 Wiehink, D. 08-06-2004
Jonge de, N.L.M. 13-05-1978 Wijland van, E. 23-06-1983
Littooij, E.P.A. 29-06-1984 Yalcin, O. 11-11-1969
Rostami Ravari, A. 07-09-1995 Yigletu, E.T. 05-04-1994

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 gemeen-
te 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 Publieks-
dienstverlening.

Gemeente
nieuws

Informatie van de 
gemeente Hengelo

Kavels in de verkoop

Dinsdag 17 mei 2022

Officiële bekendmakingen

10 kavels voor vrijstaande of geschakelde 
woningen. Op www.kavelsinhengelo.nl/
woongebieden/Marskant vindt u meer 
informatie over deze projecten.

Bouwen in Broek aan het Pad
De 13 kavels in ‘Broek aan het Pad’ 
worden in september 2022 bouwrijp 
gemaakt. Op 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.

•  Oosterveldsingel nabij 30, uitbreiden 
bedrijfspand en hebben uitweg 

 (05-05-2022)
•  Oude Grensweg 100A, (intern) verbou-

wen woonhuis en plaatsen overkapping 
(04-05-2022)

•  Parelstraat nabij 21 naar Zoutwinnings-
  weg nabij 17, aanleggen nieuwe 

hogedruk aardgastransportleiding 
(05-05-2022)

•  Paul Krugerstraat 15 en Steijnstraat 74, 
veranderen winkelruimte naar woon-
ruimte en wijzigen gevel (05-05-2022)

•  Sloetsweg 180, wijzigen gevel en intern 
verbouwen gebouw (03-05-2022)

•  Willem de Mérodestraat 10, 16, 20, 24, 
28, 40, 42, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68 
en 72, toevoegen entree-accenten en 
plaatsen pergola’s (11-05-2022)

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.

Verleend
•  Anthonie Donkerstraat 28, plaatsen 

dakkapel (12-05-2022)
•  Beitelstraat 28, plaatsen overkapping 

(11-05-2022)
•  Geurdsweg 17, handelen in strijd met 

bestemmingsplan (veranderen/wijzigen 
bijgebouw) (11-05-2022)

•  Industrieplein 1, verplaatsen logo 
(12-05-2022)

•  Ketelmakerij 20 (aanvraag gepubli- 
  ceerd als Ketelmakerij nabij 2, 

kavel 6), oprichten productiehal met 
kantoorruimte en hebben 3 uitwegen 
(11-05-2022)

•  Markt nabij 8 en Brinkstraat nabij 9 
(marktplein), plaatsen vijver, pergola en 
herplaatsen beren (10-05-2022)

•  Nico Maasstraat 8, hebben uitweg 
(10-05-2022)

•  Rembrandtstraat nabij 6, plaatsen 
herdenkingsbord (10-05-2022)

•  Weijinksweg 1, kappen 8 eiken 
 (12-05-2022)
•  Zwaluwstraat 14, plaatsen twee 

dakkapellen (aanvraag gepubliceerd als 
plaatsen dakkapel) (12-05-2022)

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:
•  Jadestraat 15, De Paauw Plastic 

Recycling, veranderen recyclingbedrijf
•  Wegtersweg 12, Tropic Parket, veran-

deren bedrijf voor verkoop en leggen 
parketvloeren

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.

Wet kinderopvang

Inschrijving
In het Landelijk Register Kinderopvang is 
ingeschreven:
•  Smallsteps BV, locatie kinderdagver-

blijf St. Plechelmus, Wilbertstraat 15A, 
(registratienummer LRK: 209187244), 
per 01-06-2022

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met het Meldpunt Kinderopvang.

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.

•   Anthoniusstraat (t.h.v. nrs. 83/85), 
 17 tot en met 19 mei
•  Dorpsmatenstraat (deels), 19 mei
•  Jan van Galenstraat (t.h.v. Ir. Scheffer-

laan), 20 mei
•  Telgen (tussen Markt en Nieuwstraat), 

tot en met 27 mei

Sportmarkt passend sporten

Pas uw huis aan met ‘Lang zult u wonen’! 

Adres gezocht
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 informa-
tie hebben over het adres van de genoemde personen, worden verzocht 
contact op te nemen met de afdeling Team Publieksdienstverlening.

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

Daarnaast worden er nog projectwoningen 
gerealiseerd. Kijk voor meer informatie op 
www.nieuwbouw-broeknoord.nl.

Inschrijfgeld
Vanwege de grote belangstelling en het 
beperkte aantal kavels in beide gebieden 
is een drempel van € 400 ingebouwd als 
inschrijfgeld. Dit bedrag wordt geïnd bij 
de optieverlening en geretourneerd bij 
aktepassering. De selecties vinden plaats 
op basis van notariële loting, daarna 
ontvangt iedereen bericht over de uitslag.

Aanbod
Iedereen die vanwege een beperking - 
of door welke reden dan ook - moeite 
heeft met het vinden van een sport, kan 
tijdens de markt in contact komen met 
bijvoorbeeld honkbal, zumba of kick-
boksen. Ook kunt u de sport ter plekke 
uitproberen. Voor creatieve Hengeloërs 
presenteren Atelier Z en Studio Kamak 
hun culturele aanbod. 

zzzzzz

Zaterdag 
21 mei

vanaf 12.00 uur
FBK-stadion

Vanuit de stimuleringsregeling 
‘Lang zult u wonen’ kunnen Henge-
lose huiseigenaren van 65 jaar of 
ouder advies en een bijdrage krij-
gen om de woning aan te passen. 

Gaat u binnenkort uw huis opnieuw 
inrichten of verbouwen? Laat u dan eens 
informeren over de mogelijkheden om 
uw woning toegankelijker, veiliger en 
comfortabeler te maken. Dat kan op:

Woensdag 18 mei 18.30 - 20.30 uur
Zaterdag 21 mei 10.00 - 13.00 uur

U bent van harte welkom in de Dagwinkel 
naast het stadhuis (het gebouwtje 
tegenover de hoofdingang).



Op vakantie met een geldig reisdocument
Hebt u vakantieplannen? Let dan even op de geldigheid van uw paspoort of 
identiteitskaart! Ook baby’s en jonge kinderen hebben in het buitenland een 
paspoort of identiteitskaart nodig.

Hebt u een nieuw reisdocument nodig, maak dan nu alvast een afspraak. 
Dat kan online via www.hengelo.nl, klik op de button ‘Paspoort en identi-
teitskaart’. U kunt ook bellen naar 14074. Bekijk vooraf op de website wat 
u mee moet nemen bij de aanvraag voor een nieuw reisdocument.

Kavels in de verkoop

Officiële bekendmakingen •  Rembrandtstraat nabij 6, plaatsen 
herdenkingsbord (10-05-2022)

•  Weijinksweg 1, kappen 8 eiken 
 (12-05-2022)
•  Zwaluwstraat 14, plaatsen twee 

dakkapellen (aanvraag gepubliceerd als 
plaatsen dakkapel) (12-05-2022)

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:
•  Jadestraat 15, De Paauw Plastic 

Recycling, veranderen recyclingbedrijf
•  Wegtersweg 12, Tropic Parket, veran-

deren bedrijf voor verkoop en leggen 
parketvloeren

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.

Wet kinderopvang

Inschrijving
In het Landelijk Register Kinderopvang is 
ingeschreven:
•  Smallsteps BV, locatie kinderdagver-

blijf St. Plechelmus, Wilbertstraat 15A, 
(registratienummer LRK: 209187244), 
per 01-06-2022

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met het Meldpunt Kinderopvang.

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.

•   Anthoniusstraat (t.h.v. nrs. 83/85), 
 17 tot en met 19 mei
•  Dorpsmatenstraat (deels), 19 mei
•  Jan van Galenstraat (t.h.v. Ir. Scheffer-

laan), 20 mei
•  Telgen (tussen Markt en Nieuwstraat), 

tot en met 27 mei

Wegwerkzaamheden

Sportmarkt passend sporten

Pas uw huis aan met ‘Lang zult u wonen’! 

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

•  Kruising Deldenerstraat/Tuindorp- 
straat/Helmersstraat en Mitcham-
plein, tot en met 27 mei

•  Stelplaats (deels), tot en met 27 mei
•  Wolfkaterweg (deels), 23 tot en met 
 27 mei
•  Stelplaats (deels), 30 mei tot en met 
 10 juni
•  Fietspad Bornsestraat (tussen Wilbert-

straat en Achterhoekse Molenweg), tot 
en met 24 juni

•  Telgen (tussen Markt en Enschedese-
straat), 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/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
 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.

Daarnaast worden er nog projectwoningen 
gerealiseerd. Kijk voor meer informatie op 
www.nieuwbouw-broeknoord.nl.

Inschrijfgeld
Vanwege de grote belangstelling en het 
beperkte aantal kavels in beide gebieden 
is een drempel van € 400 ingebouwd als 
inschrijfgeld. Dit bedrag wordt geïnd bij 
de optieverlening en geretourneerd bij 
aktepassering. De selecties vinden plaats 
op basis van notariële loting, daarna 
ontvangt iedereen bericht over de uitslag.

zzzzzz

Zaterdag 
21 mei

vanaf 12.00 uur
FBK-stadion

Vanuit de stimuleringsregeling 
‘Lang zult u wonen’ kunnen Henge-
lose huiseigenaren van 65 jaar of 
ouder advies en een bijdrage krij-
gen om de woning aan te passen. 

Gaat u binnenkort uw huis opnieuw 
inrichten of verbouwen? Laat u dan eens 
informeren over de mogelijkheden om 
uw woning toegankelijker, veiliger en 
comfortabeler te maken. Dat kan op:

Woensdag 18 mei 18.30 - 20.30 uur
Zaterdag 21 mei 10.00 - 13.00 uur

U bent van harte welkom in de Dagwinkel 
naast het stadhuis (het gebouwtje 
tegenover de hoofdingang).

Wat houdt de regeling in?
U kunt een bijdrage van maximaal 1.000 
euro inclusief BTW ontvangen voor 
bouwkundige en/of technische aanpas-
singen in uw woning. Denk bijvoorbeeld 
aan het vervangen van het ligbad door 
een inloopdouche, of het plaatsen van 
een stoeltraplift of verhoogde toiletpot. 
U kunt meerdere maatregelen aanvragen. 
Na een aanvraag komt een woonadviseur 
op huisbezoek om uw aanvraag definitief 
te maken.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.
hengelo.nl/langzultuwonen. 
U kunt ook altijd langskomen bij het 
Zorgloket in het stadhuis. Kijk voor de 
openingstijden in de Wegwijzer.


