
Vanaf dit voorjaar gaan we op 
veel plekken anders maaien dan 
u gewend bent. We gaan van kort 
gemaaide gazons naar kruidenrijke 
bermen en grasstroken. Dit alles 
om het evenwicht in de natuur 
terug te brengen, want de bio-
diversiteit staat onder druk.

Ecologisch beheer van bermen 
en grasstroken
Ecologisch maaien houdt in dat we op 
veel plekken minder vaak gaan maaien. 
In de afgelopen jaren werden veel 
bermen en grasstroken gemiddeld 26x 
per jaar gemaaid. Dat is ongeveer 1x per 
week in het groeiseizoen. Op iets meer 
dan 100 hectare werd de afgelopen jaren 
al op een andere manier gemaaid: 2x per 
jaar, met afvoer van het maaisel. Vanaf 
dit voorjaar wordt dit uitgebreid naar 236 
hectare. Op www.hengelo.nl/hengelo-
bloeit kunt u zien wat het voor uw wijk of 
straat betekent.

Eerst verschralen
Bermen en grasveldjes moeten eerst 
voldoende ‘verschraald’ zijn. Door het 
maaisel af te voeren, krijgt de bodem 
geen voeding meer. Het aantal grassen 

Op 8 april zijn de eerste eiken-
processierupsen uit het ei ge-
kropen. Daarom is Gildebor gestart 
met het preventief behandelen van 
alle zomereiken met aaltjes.

De komende weken komen ze tussen 
19.00 en 02.30 uur twee keer langs met 
een speciale machine. Daarmee worden 
aaltjes (hele kleine wormpjes) in de eiken 
gespoten. De aaltjes zoeken de jonge 
rupsen op en dringen de rupsen binnen. 
Daardoor gaan de rupsen dood voordat 
ze overlast kunnen veroorzaken.

Lawaaioverlast
Deze behandeling brengt behoorlijk wat 
lawaai met zich mee. Waarom dit zo laat 
gebeurt? Aaltjes leven normaal onder 
de grond en kunnen niet tegen UV-licht. 
Ze doen hun werk dus het beste in het 
donker. Elke boom wordt twee keer 
bespoten, met een tussenperiode van 

Omgevingsvergunningen 

Reguliere procedure 
Ontvangen 
• Breemarsweg 125, plaatsen dakkapel  
 (01-04-2022)
• Droogdokstraat 1 en Loodsstraat  
 22-28 (even), veranderen brandcom 
 partimentering (07-04-2022)
• Geerdinksweg 141, verplaatsen  
 bestaande brandscheiding 
 (12-04-2022)
• Generatorstraat nabij 60, vervangen  
 telecommunicatiemast en plaatsen  
 tijdelijke mast (voor 2 maanden) 
 (08-04-2022)
• Grave 8, hebben uitweg (07-04-2022)
• Kers nabij 7 (kavel 35), oprichten  
 woonhuis (07-04-2022)
• Oude Deldenerweg 10, plaatsen  
 overkapping (07-04-2022)
• P.C. Borstlaan 123, oprichten zorg-
 complex (07-04-2022)
• Petroleumhavenstraat 44, veranderen  
 metaalrecyclingbedrijf (22-03-2022)
• Reinierstraat 18, plaatsen dakterras  
 (31-03-2022)
• Rijnstraat 17, oprichten overkapping  
 (06-04-2022)
• Van Alphenstraat 13, veranderen/ 
 vergroten woonhuis (01-04-2022)
• Wegtersweg 12, uitbreiden 
 bedrijfspand (08-04-2022)
•  Wezelstraat 95, hebben uitweg 
 (12-04-2022)

De publicatie van bovenstaande aanvra-
gen is bedoeld om u tijdig te informeren 

Wilt u wonen in Hart van Zuid? 
Op de sporen van een rijk industrieel verleden, waar pioniers zoals Stork 
en Hazemeijer hun bijzondere erfenis hebben achtergelaten, verrijst Hart 
van Zuid. De komende jaren worden er in dit unieke stadsdeel zo’n 1.000 
woningen gebouwd. Van appartementen tot stadswoningen: jong en oud 
vindt hier een fijne plek om te wonen.

Nieuwe website
Neem snel een kijkje op www.hartvanzuid.nl en ontdek alles over dit 
stadsdeel in ontwikkeling. En wilt u van alle ontwikkelingen op de hoogte 
blijven? Of hebt u interesse om in Hart van Zuid te wonen? Schrijf u dan 
op de website in voor de nieuwsbrief.

Inzameling textiel 
Tussen 22 en 29 april ontvangt u thuis een inzamelzak voor textiel. De 
Vereniging Paardrijden Gehandicapten Ondersteuning komt de zakken 
ophalen tussen 28 april en 6 mei. Op de zak staat vermeld op welke dag 
dat precies gebeurt.
In de zak mag bijvoorbeeld kleding, huishoudelijk textiel, dekbedden, 
gordijnen, zachte knuffels en schoenen. Textiel graag schoon inleveren en 
schoenen per paar gebonden.

Collectes 
Tot en met 23 april collecteert het Nationaal Fonds Kinderhulp.

Gemeente
nieuws
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Minder maaien voor biodiversiteit

Dinsdag 19 april 2022

Officiële bekendmakingen

neemt daardoor af en op termijn komen 
in plaats daarvan bloeiende kruiden te-
voorschijn. Als dat zover is, laten we het 
maaisel met de uitgebloeide kruiden een 
tijdje liggen voordat het wordt afgevoerd. 
Op die manier kunnen zaden uit de krui-
den vallen, en die kunnen het volgende 
jaar weer ontkiemen. Het moment van 
maaien is straks dus afhankelijk van het 
moment waarop belangrijke soorten 

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 belang-
hebbende bent, kunt u een reactie geven.

Verlengen beslistermijn 
• Markt nabij 8 en Brinkstraat nabij 9  
 (marktplein), plaatsen vijver, pergola en
  herplaatsen beren. Verlengen beslister-
 mijn met maximaal 6 weken in verband  
 met bouwbesluit. Door dit besluit is de  
 uiterste nieuwe beslisdatum 
 30-05-2022.
• Meijersweg 14, vervangen schuur.  
 Verlengen beslistermijn met maximaal  
 6 weken in verband met bouwbesluit.  
 Door dit besluit is de uiterste nieuwe  
 beslisdatum 31-05-2022.

Verleend 
•  Borgharen 7, hebben uitweg 
 (13-04-2022)
• Mozartlaan nabij 74, kappen 1 esdoorn  
 (12-04-2022)
• Zuidelijke Havenweg 4, veranderen/ 
 vergroten kantoor (13-04-2022)

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 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 een 
melding ontvangen voor:
• Haaksbergerstraat 67, Howden 
 Netherlands, oprichten bedrijf voor  
 repareren, bouwen en testen van  
 koelventilatoren

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.

Verkeerszaken 

Verkeersbesluiten 
Het college van B en W heeft een 
verkeersbesluit genomen voor:
• Het aanwijzen van een laad- en  
 losgelegenheid op de hoek 
 Willemstraat/Beekstraat

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 
20 april tot en met 31 mei 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.

Bestrijding eikenprocessierups gestart

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

zijn uitgebloeid en hun zaadjes hebben 
losgelaten.

Veldjes en verkeersveiligheid
We blijven voetbalveldjes, speelterreinen 
en losloopterreinen voor de hond kort-
maaien. Dat doen we ook op plekken 
waar de verkeersveiligheid erom vraagt, 
zoals kruisingen of stroken langs wegen 
of fietspaden.

enkele dagen. Dan is de kans van slagen 
het grootst. Met deze aanpak verwach-
ten we de overlast van de rups, net als in 
2021, zoveel mogelijk te beperken.

Ecologisch maaien
Naast het bestrijden van de rups 
zetten we ook steeds meer in op meer 

biodiversiteit. Bijvoorbeeld door anders 
te maaien. Op veel plekken gaan we van 
kortgemaaide gazons naar kruidenrijke 
bermen en grasstroken. Uiteindelijk 
wordt het openbaar groen op deze 
manier ook aantrekkelijker voor de vele 
natuurlijke vijanden van de eikenproces-
sierups en -vlinder.



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. 
Genoemde data zijn onder voorbehoud.
•  Wegtersweg (t.h.v. Hassinkweg, 
 1 rijbaan), tot en met 22 april
•  Wolfkaterweg (t.h.v. Eekendiekske), 
 25 tot en met 29 april
•  Simon Stevinstraat (deels), 
 tot en met 29 april
•  Kruising Deldenerstraat/Tuindorp-  
 straat, tot en met 29 april
•  Spoorwegovergang Kuipersdijk, 
 28 april 23.00 uur tot en met 1 mei  
 23.00 uur
•  Spoorwegovergang Pruisische  
 Veldweg, 28 april 23.00 uur tot 
 en met 1 mei 23.00 uur

Wegwerkzaamheden
•  Spoorwegovergang Nieuwe Grensweg, 
 28 april 23.00 uur tot en met 3 mei  
 23.00 uur
• Brinkstraat (tussen Marktstraat en  
 Beekstraat) en Molenstraat (tussen  
 Markt en Nieuwstraat), tot en met 
 6 mei
• Anninksweg (t.h.v. spoorbrug), tot en  
 met 13 mei
• Kruising Bankastraat/Coldstream, 
 2 tot en met 13 mei
• Jan van Galenstraat 
 (t.h.v. Ir. M. Schefferlaan), 20 mei
• Telgen (tussen Markt en Nieuwstraat),  
 25 april tot en met 27 mei
• Kruising Deldenerstraat/Tuindorp-  
 straat/Helmersstraat, 2 tot en met 
 27 mei
• Mitchamplein tot en met 27 mei
• 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.


