
Reist u wel eens met de Regiotaxi 
Twente? Dan wordt het boeken en 
reizen nu nog makkelijker. Dit kan 
nu namelijk met de Goan app.

Het gebruik van de app brengt de nodige 
voordelen met zich mee:
•  U kunt op elk moment de verwachte 

aankomsttijd van de Regiotaxi zien
•  U kunt op een kaartje zien u waar uw 

chauffeur zich bevindt
•  U krijgt inzage in uw resterende 

Regiotaxibudget
•  U kunt makkelijk een begeleider 

toevoegen aan uw reis

En nog meer zaken, zoals eenvoudig be-
richten doorgeven aan de chauffeur. Boekt 
iemand anders voor u uw reizen? Laat 
hem of haar weten dat de Goan app ook 
voor hen het boeken makkelijker maakt.

Al eens eerder gebruik gemaakt van 
Goan? De app is nu helemaal vernieuwd, 
dus laat u verrassen door de vele 
handige toevoegingen!

Met korting reizen in de trein
Goan brengt alle manieren van reizen in 
Twente bij elkaar. U kiest zelf of u met de 
trein, bus, Regiotaxi of ander deelvervoer 
reist.

Beleidsregels studietoeslag
Concept
Het college van B en W heeft op 12 juli 
2022 de concept Beleidsregels studie-
toeslag vastgesteld. De beleidsregels zijn 
aangepast omdat per 1 april 2022 artikel 
36b van de Participatiewet, de studie-
toeslag, is gewijzigd. Een voorwaarde om 
in aanmerking te komen is dat er sprake 
moet zijn van een structurele medische 
beperking. Verder is de vermogenstoets 
komen te vervallen, is de hoogte van de 
toeslag bepaald (leeftijdsafhankelijk) en 
is de hoogte van de vrijlating van de 
stagevergoeding landelijk geharmoniseerd. 
In de beleidsregels staat wat onder een 
structurele medische beperking wordt 
verstaan en wanneer een geneeskundig 
advies nodig is.

Inzien en zienswijzen
U kunt de concept Beleidsregels studie- 
toeslag van 20 juli tot en met 30 augustus 
2022 inzien via www.hengelo.nl/terinzage. 
Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk 
of mondeling uw zienswijze indienen bij 
het college van B en W. Voor het monde-
ling indienen van zienswijzen en meer 
informatie kunt u contact opnemen met 
Inez Lantink.

Omgevingsvergunningen 

Reguliere procedure 
Ontvangen 
•  Bandoengstraat 51, oprichten buiten-

berging (08-07-2022)
•  Barnsteenstraat tegenover 1, kappen 
 2 bomen en hebben uitweg (08-07-2022)
•  Berendinastraat 16, vergroten woon-

huis met aanbouw (24-06-2022)
•  Brinkstraat 16A, plaatsen lichtreclame 

(07-07-2022)
•  Esrein nabij 53, plaatsen 2 container 

units (tijdelijk voor 7 jaar) (05-07-2022)
•  Fie Carelsenstraat 64, vervangen 

kozijnen (30-06-2022)
•  Houtmaatweg 15, plaatsen unit 

(tijdelijk voor 10 jaar) (08-07-2022)
•  Kanaalstraat 20, verbouwen dakterras 

naar kantoorruimte (07-07-2022)
•  Kirunastraat 4, kappen 8 iepen 
 (06-07-2022)
•  Lemerij 11, aanbrengen tussenvloer 

(12-07-2022)
•  Oosterveldsingel 44, uitbreiden 

bedrijfshal (05-07-2022)
•  Resedastraat 40, hebben 2e uitweg 
 (29-06-2022)
•  Roemer Visscherstraat 15, plaatsen 

dakkapel (01-07-2022)

Regelingen voor mensen met laag inkomen
Hebt u een laag inkomen? De gemeente Hengelo heeft verschillende 
regelingen die u een financieel steuntje in de rug kunnen geven. Zo is er 
bijvoorbeeld het Kindpakket waarmee o.a. schoolkosten, zwemlessen, een 
fiets of p.c. of laptop kunnen worden aangevraagd. En u kunt een bijdrage 
vragen voor sport- en culturele activiteiten of een gratis lidmaatschap van 
de bibliotheek via het Sport- en Cultuurfonds.

Kijk voor alle regelingen op www.hengelo.nl > Werk en inkomen > Regelingen 
voor een laag inkomen. Let op: sommige aanvragen moeten vóór 1 augustus 
worden ingediend.

Overzicht te kappen bomen 
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.

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

• Bornsedijk 71, 2 wilgen (herplant)
• Fie Carelsenstraat 54, 1 berk (herplant)
• Fie Carelsenstraat 67, 1 Kaukasische vleugelnoot (herplant)
• Hazenweg 121, 1 eik (herplant)
• Heideweg 3, 1 es
• Levantstraat 28 en 42, 2 lindes (herplant)
• Nachtegaalspad 17, 2 wilgen (herplant)
• Oude Grensweg 96, 1 eik (herplant)
• Reviusstraat 42, 1 berk (herplant)
• Schubertstraat 35, 1 wilg (herplant)
• Semmelweisstraat 87, 1 berk (herplant)
• Simon Stevinstraat 5, 1 berk (herplant)
• Wethouder Voogdgeertstraat 1, 1 ceder (herplant)
• Willem Kesstraat 26, 1 spar (herplant)

Meer weten?
Wilt u weten welke soort boom wordt herplant en waar precies, kijk dan 
in het uitgebreidere overzicht op www.hengelo.nl > zoek op ‘Kappen van 
bomen’.

Hebt u daarna nog vragen of wilt u nader overleg, dan kunt u contact op-
nemen met het KlantContactCentrum van de gemeente via www.hengelo.nl/
contactformulier, via e-mail gemeente@hengelo.nl of telefoon 14074.

Gemeente
nieuws

Informatie van de 
gemeente Hengelo

Makkelijker reizen met Goan app

Dinsdag 19 juli 2022

Officiële bekendmakingen

Reist u met het openbaar vervoer, dan 
hebt u dankzij de Goan app geen OV-
chipkaart nodig. Reist u tijdens de daluren? 
Dan krijgt u met Goan ook nog eens 10% 
korting op uw treinreis. De reisplanner in 
de app houdt bovendien rekening met uw 
mobiliteit, bijvoorbeeld door te kijken naar 
welke afstand u wilt lopen naar een halte 
en hoe vaak u wilt overstappen.

Gratis boodschappenpakket
Wilt u Goan ook eens uitproberen? In juli 
en augustus worden er 20 boodschappen-
pakketten verloot onder alle reizigers. 
Bezoek een van uw favoriete uitjes in de 
buurt en maak kans!

•  Schneiderstraat 9, veranderen/vergroten 
woonhuis (12-07-2022)

•  Sloetsweg 52A en B, transformeren 
winkelpand naar woning (24-06-2022)

•  Van Alphenstraat 60, oprichten schuur 
met overkapping en plaatsen carport 
(06-07-2022)

•  Vijverlaan 44, veranderen/vergroten 
woonhuis (13-07-2022)

•  Vlierbes nabij 10 (kavel 1), handelen in 
strijd met bestemmingsplan (oprichten 
bijgebouw) (26-06-2022)

•  Zilverkarperstraat 9, plaatsen dak-
 opbouw (12-07-2022)

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 
•  Amarilstraat 6 tot 14, plaatsen entre-

solvloer en vervangen fietsenstalling. 
Verlengen beslistermijn met maximaal 
6 weken in verband met bouwbesluit. 
Door dit besluit is de uiterste nieuwe 
beslisdatum 28-08-2022.

•  Kroeskarperstraat 11, plaatsen 
klimaatinstallatie op dak. Verlengen 
beslistermijn met maximaal 6 weken in 
verband met welstandtoetsing. Door dit 
besluit is de uiterste nieuwe beslis-

 datum 28-08-2022.

Verleend 
•  Breemarsweg 125, plaatsen dakopbouw 

(14-07-2022)
•  Dennenbosweg 107, veranderen/

vergroten woonhuis (11-07-2022)
•  Generatorstraat nabij 60, vervangen 

telecommunicatiemast en plaatsen 
tijdelijke mast (voor 2 maanden) 

 (08-07-2022)
•  Kerkpad 1, handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening (oprichten 
werktuigenberging) (14-07-2022)

•  Langelermaatweg 76, veranderen/
vergroten woonhuis (14-07-2022)

•  Lijsterweg 27, plaatsen erker 
 (11-07-2022)
•  Slijperij 9, verplaatsen uitweg 
 (13-07-2022)
•  Wegtersweg 12, uitbreiden bedrijfs-
 pand (11-07-2022)

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.

Uitgebreide procedure 
Ontvangen 
•  Korte Smienkweg 16, handelen in 

strijd met bestemmingsplan (realiseren 
rijbak en rijhal en aanleggen rijbak) 
(27-06-2022)

De ingediende aanvraag ligt niet ter 
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel 
zienswijzen indienen tegen het ontwerp-
besluit dat ter inzage wordt gelegd.

Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Ingekomen meldingen 
Het college van B en W heeft meldingen 
ontvangen voor:
•  Onyxstraat 25, Geerdink Markeringen, 

veranderen wegmarkeringsbedrijf
•  Opaalstraat 22, De Groot Installatie-

groep, veranderen installatiebedrijf

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 reserveren van twee parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische voertui-
gen op de volgende locaties:
•  Aaltje Noordewierstraat
•  Breemarsweg
•  Castorweg
•  Emsdettenplein
•  Kamperfoeliestraat
•  Oldenzaalsestraat
•  Pastoor van Rossumstraat
•  Tuindorpstraat
•  Werninkhofstraat
•  Zeehondstraat

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 
20 juli tot en met 30 augustus 2022 in-
zien 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.

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.

• Steenzoutweg, 19 juli
•  Brugstraat (tussen Marskant en 

Beekstraat), 28 juli
•  Telgen (tussen Markt en Enschedese-

straat), tot en met 29 juli
•  Markt, tot en met 23 december

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

Klaar om te Goan?
Download de app gratis in de App Store 
of via Google Play, stel de app eenvoudig 
in met behulp van de stapsgewijze 
instelhulp en Goan!

Hebt u nog vragen? Bel dan naar de 
klantenservice van Goan, telefoon 088 - 
848 4050 (op werkdagen van 09.00 tot 
17.00 uur) of kijk op www.goan.nl.

Voor alle Hengeloërs
Via de Goan app kunnen alle Hengeloërs 
gebruikmaken van verschillende vormen 
van vervoer. Hierover leest u een volgende 
keer meer.
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Wegwerkzaamheden

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

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, 
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.

Klaar om te Goan?
Download de app gratis in de App Store 
of via Google Play, stel de app eenvoudig 
in met behulp van de stapsgewijze 
instelhulp en Goan!

Hebt u nog vragen? Bel dan naar de 
klantenservice van Goan, telefoon 088 – 
848 4050 (op werkdagen van 09.00 tot 
17.00 uur) of kijk op www.goan.nl.

Voor alle Hengeloërs
Via de Goan app kunnen alle Hengeloërs 
gebruikmaken van verschillende vormen 
van vervoer. Hierover leest u een volgende 
keer meer.


