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Geef ‘n kind een liefdevol thuis
Soms zijn er omstandigheden waardoor een kind (tijdelijk) niet kan
terugvallen op een veilige thuisomgeving. Gelukkig zijn er in
Hengelo veel mensen die iets voor
een ander willen betekenen, zoals
pleegouders.

Informatie van de
gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 1 november 2022

Dat zijn vrijwilligers die een kind van
een ander in hun huis én hart opnemen,
tijdelijk of langer. En dat is hard nodig!
Elk jaar zijn er veel nieuwe pleeggezinnen
nodig, ook in Hengelo. Is dat iets voor u?
Pleegzorg Nederland organiseert jaarlijks de Week van de Pleegzorg. In deze
actieweek van 2 tot en met 9 november
wordt in het hele land aandacht gevraagd voor het tekort aan pleegouders.
In Twente zijn ruim 700 kinderen die niet
thuis kunnen wonen. Ruim 600 gezinnen
in Twente zetten zich in voor deze
pleegkinderen. In Hengelo zijn er zo’n 80
pleeggezinnen.

‘Onbetaalbaar’

In de Week van de Pleegzorg bezoekt
wethouder Claudio Bruggink een
Hengelo’s pleeggezin. Bruggink doet dit
om stil te staan bij het geweldige werk
dat pleegouders elke dag weer doen.
‘Ik heb veel respect voor de inzet van
pleegouders. Het is buitengewoon dat zij
zich voor pleegkinderen willen en kunnen
inzetten. Een veilig thuis voor deze
kinderen is onbetaalbaar!’
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Kadokaart

De gemeente Hengelo wil alle Hengelose
pleegouders heel hartelijk bedanken
voor hun inzet. Als blijk van waardering
krijgen alle pleegezinnen een Hengelo
Kadokaart. Deze kaart is te besteden bij
120 verschillende winkels en horecazaken
in Hengelo.
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Meer weten over pleegouder worden? Of
een informatieavond bezoeken? Kijk op
www.jarabee.nl/pleegouders.
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Allerzielenviering

Bij de entree wordt u een kaars aangereikt. De gedachtenisviering begint
om 16.00 uur bij de Calvarieberg. Daarna
kunt u op eigen gelegenheid het graf of
de urn van uw dierbare bezoeken.
Het begraaf- en gedenkpark is verlicht
met fakkels en vuurkorven, en er is
passende muziek. Afsluitend is er koffie
en thee bij de ingang.

Veel zak
www.he

Iedereen is welkom

Deze herdenkingsbijeenkomst is voor
iedereen die iemand heeft verloren.

Ook wanneer diegene ergens anders
is begraven of de asbestemming heeft
gevonden.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Politieke Markt

De gemeenteraad houdt op dinsdag 8 november een Politieke Markt in het
stadhuis. Het programma is als volgt:
Raadzaal
19.30 - 20.45 uur Visie Routenetwerken Twente
21.00 - 23.00 uur Omgevingsvisie Het Hart van Hengelo
Burgerzaal
19.30 - 20.30 uur Algemene subsidieverordening gemeente Hengelo
Bent u van plan de Politieke Markt bij te wonen of in te spreken, meld u zich
dan tijdig aan via e-mail raadsgriffie@hengelo.nl.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op woensdag 9 november vanaf 17.00 uur in de
raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
• Tweede Beleidsrapportage 2022
• Beleidsbegroting 2023-2026
• Belastingverordeningen en -tarieven 2023
• Hengelose Energiekrediet ondernemers 2022
Er wordt vergaderd van 17.00 tot 18.15 uur, en weer vanaf 19.15 uur.
U bent welkom om de raadsvergadering bij te wonen. U kunt de vergadering
ook volgen via www.hengelo.nl/gemeenteraad.
De agenda’s kunnen nog wijzigen. Kijk voor de definitieve agenda’s en de
bijbehorende stukken op www.hengelo.nl/bestuursagenda.

Collectes

Tot en met 5 november collecteert het Diabetes Fonds. Van 7 tot en met
12 november collecteert Alzheimer Nederland.

Inzameling textiel

Tot en met 11 november ontvangt u thuis een inzamelzak voor textiel. De
Vereniging Paardrijden Gehandicapten Ondersteuning komt de zakken tussen
1 en 15 november. 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.
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Wet

Op zondag 6 november is er voor
nabestaanden de gelegenheid hun
dierbare te gedenken tijdens de
Allerzielenviering op het begraafen gedenkpark aan de Deurningerstraat.

De gemeenteraad vergadert

V

Reguliere procedure

Ontvangen

•A
 driaen Brouwerstraat 11, plaatsen
dakkapel (21-10-2022)
• Castorweg 36, veranderen/vergroten
woonhuis (24-10-2022)
•	Diamantstraat 14, plaatsen reclamezuilen/-uitingen (21-10-2022)
•	Enschedesestraat 149, handelen in
strijd met bestemmingsplan (kamerverhuur aan studenten) (21-10-2022)
•	Hollands Diep nabij 10 (kavel 30),
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(22-10-2022)
•	Lage Weide nabij 2, hebben uitweg
(24-10-2022)
•	Münsterstraat 2, plaatsen dakkapel
(13-10-2022)
•	Ruijsdaelstraat 45, kappen 1 berk
(24-10-2022)
De publicatie van bovenstaande 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

•	Albert Schweitzerstraat 13, bouwen
bijgebouw en hebben 2e uitweg. Verlengen beslistermijn met maximaal
	6 weken in verband met bestemmingsplantoetsing. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 15-12-2022.
•	P.C. Borstlaan 123, hebben uitweg.
Verlengen beslistermijn met maximaal
	6 weken in verband met toetsing
openbare ruimte. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 13-12-2022.

Verleend

•	Aaltje Noordewierstraat 10, plaatsen
dakkapel (24-10-2022)
•	Altenavoetpad 21, handelen met
gevolgen voor beschermde monumenten (herbouwen afgebrande boerderij)
(25-10-2022)
•	Berfloweg 67, hebben uitweg
(26-10-2022)
• Esrein 4, plaatsen dakopbouw
(24-10-2022)
•	Groenhofstraat 60, plaatsen dakkapel
(24-10-2022)
• Hogeveldsweg 21, kappen 2 eiken
(dunning) en kandelaberen 1 eik
(26-10-2022)
•	Lupinestraat 28, plaatsen klimophaag
(26-10-2022)
•	Meester Verbernestraat 12, veranderen/
vergroten woonhuis (24-10-2022)
•	Petroleumhavenstraat 6, handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
(omzetten bestemming naar bedrijventerreinwoning) (27-10-2022)
•	Schneiderstraat 9, veranderen/vergroten
woonhuis (24-10-2022)
•	Sloetsweg 86, plaatsen schoorsteen
(24-10-2022)
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.

Mobiele puinbreker
Melding tijdelijke
inwerkingstelling

Op grond van artikel 4, 1e lid van het
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval,
is de melding ontvangen van Milieutechniek
Boverhoff BV dat het voornemen bestaat
om, in verband met werkzaamheden op
een terrein aan de Sportlaan Driene 8 - 10,
in de periode van 7 tot en met 18 november
2022 gedurende ten hoogste twee werkdagen, over te gaan tot het mobiel breken
van circa 2.000 ton gemengd puin dat
afkomstig is het slopen van een school en
fietsenstalling. Het bedrijf moet zich bij het
mobiel puinbreken houden aan de milieuen veiligheidsvoorschriften van het Besluit
mobiel breken bouw- en sloopafval.
Inzien
U kunt de desbetreffende stukken op
afspraak inzien. Hiervoor kunt u contact
opnemen met de Omgevingsdienst
Twente in Almelo, telefoon 0546 - 749 500.
U kunt tegen de melding geen bezwaarof beroepschrift indienen.

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten

Het college van B en W heeft de volgende
verkeersbesluiten genomen:
Het aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
op de volgende locaties:
•	Backenhagenlaan 82
•	Buitenweg 42
•	Deldenerstraat 176
• Mauritsplein 52
•	Spiegelstraat 19
•	’t Swafert 3020
•	Wessex 52

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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Vervolg bekendmakingen
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van
2 november tot en met 13 december 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.

Wet kinderopvang
Inschrijving

In het Landelijk Register Kinderopvang is
ingeschreven:
• Stichting Spring! Peuterspeelscholen,
locatie Peuterspeelschool ‘t Annink,
Bergweg 34 (registratienummer:
184873927), per 24-10-2022
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Meldpunt Kinderopvang.

Wegwerkzaamheden
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.
•H
 öltersweg (deels eenrichtingverkeer),
2 november
• Henry Dunantstraat (deels), 3 november
•	Twekkelerweg (deels, vanaf Breemarsweg), 4 november
• Kruising Oldenzaalsestraat/Hasselerbaan (hinder), tot en met 4 november
• Sprinkhaan (tussen Bijenkorf en
Duizendpoot), tot en met 4 november
•	Fietspad Boekeloseweg, tot en met
11 november
•	Prins Bernhardplantsoen (park), tot en
met 11 november
•	Beckumerkerkweg (deels), tot en met
11 november

•	Kruising Oldenzaalsestraat/Castorweg/Josef Haydnlaan (hinder), tot en
met 11 november
•	Fietspad Industrieplein, 4 tot en met
14 november
•	Kruising Oldenzaalsestraat/Sloetsweg/Beethovenlaan (hinder), tot en
met 18 november
•	Fietspad Laan Hart van Zuid (t.h.v.
Stelplaats), tot en met 25 november
•	Kruising Oldenzaalsestraat/Oude
Molenweg (hinder), 7 tot en met
25 november
•	Kruising Oldenzaalsestraat/Eikstraat/
Wemenstraat (hinder), 14 november tot
en met 2 december
•	Markt, tot en met 23 december
•	Leusveenweg, tot en met 23 december
•	Anthoniusstraat (in fases), tot en met
9 februari 2023

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/contactformulier
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
 lleen op afspraak!
A
• 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.

Parkeeronderzoek binnenstad/Hart van Zuid
Tussen 1 en 6 november wordt in de binnenstad en Hart van Zuid weer
een parkeeronderzoek uitgevoerd. Onderzoeksbureau Trajan voert het
onderzoek uit met scanauto’s; ook lopen er onderzoekers op straat. Het
onderzoek vindt plaats in alle gekleurde straten op de onderstaande kaart.

Jaarlijks onderzoek
Het jaarlijkse parkeeronderzoek geeft de gemeente inzicht in o.a. parkeerdruk, herkomst van parkeerders en betaalbereidheid. De resultaten van het
onderzoek gebruiken we voor ontwikkelingen in en rondom de binnenstad
en Hart van Zuid die invloed hebben op parkeren.
Kentekengegevens worden vernietigd
We scannen alle kentekens om de herkomst van parkeerders op postcodeniveau (vier cijfers) vast te stellen. We vragen geen privacygevoelige
gegevens op en de kentekengegevens worden na afloop van het onderzoek
vernietigd.

Hoge energiekosten?
Misschien hebt u
recht op 800 euro +
gratis energieadvies.
Huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) hebben dit jaar recht op een
energietoeslag van € 1.300. Dat is landelijk zo geregeld. Maar de gemeente Hengelo wil ook graag
iets doen voor huishoudens die niet voor de landelijke toeslag in aanmerking komen. Daarom is de
Hengelose Energieregeling er.
Hengelose Energieregeling

U komt hiervoor in aanmerking als:
•	u en uw eventuele partner een (gezamenlijk)
inkomen hebben van maximaal € 2.350 netto per
maand (zonder vakantiegeld)
• u een variabel energiecontract hebt
•	het door uw energiemaatschappij voorgestelde
voorschotbedrag tussen 1 juli en 1 oktober 2022
hoger was dan 15% van uw (gezamenlijke) netto
maandinkomen
Aanvragen kan tot en met 31 december 2022.

Lukt het aanvragen niet online?

Dan kunt u het aanvraagformulier ook ophalen bij
de balie in het stadhuis, Burgemeester van der
Dussenplein 1.
Hebt u hulp nodig bij het invullen?

De Clientenraad Minima & Wmo helpt u graag verder.
•	bij de bibliotheek, Beurssstraat 34, dinsdag van
10.00 tot 13.00 uur
•	bij wijkcentrum De Sterrentuin, Neptunusstraat 51,
	maandag tot en met donderdag van 09.00 tot
14.00 uur

Kijk op hengelo.nl/energieregeling

