Energie besparen

Informatie van de
gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
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Het is altijd verstandig om zuinig
te zijn met energie. Zowel voor het
milieu als voor uw portemonnee.
Zeker nu de energieprijzen stijgen.
Daarom vindt u in het Gemeentenieuws regelmatig tips en informatie over energie besparen en het
voorkomen van energiearmoede.
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Veel mensen denken bij energiezuinig
wonen aan ongemak en hoge kosten.
Het zou er koud en onaangenaam van
worden in huis. En maatregelen om
energie te besparen zouden veel geld
kosten. Ja, het klopt dat zonnepanelen,
een warmtepomp en dak- en gevelisolatie een hele investering zijn. Maar
er zijn veel meer mogelijkheden om de
energierekening te verlagen, zonder dat
u direct hoge kosten moet maken. Of
aan comfort inlevert. Drie tips:

Draai LED-lampen in
Gebruik LED verlichting. LED-lampen zijn
iets duurder, maar gaan veel langer mee.
Ook het energieverbruik is een stuk lager
dan van een gloeilamp of een halogeen
lamp. En doe het licht uit als u een kamer
verlaat.

Tips t

CV-ketel op 60º C
De meeste cv-ketels staan op de
fabrieksinstelling van 80º C, maar
werken efficiënter op 60º C. Deze snelle
besparing scheelt veel gas. En dit zonder
verlies van comfort en geen risico op een
koude douche. Weten hoe u dit doet?
Kijk op www.zetmop60.nl.

Dinsdag 20 september 2022

Dicht naden en kieren
Door naden en kieren dicht te maken
kunt u relatief eenvoudig veel energie
besparen. Bovendien tocht het daardoor
minder in huis, wat zorgt voor meer comfort. Hou wel in de gaten dat u voldoende
ventileert voor luchtverversing.
Meer bespaartips voor in huis? Kijk eens
op www.duurzaambouwloket.nl/hengelo.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen
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Woensdag 28 september

Meer weten?
van 19.30 tot 21.30 uur
Hebt u vragen over deze
bijeenkomst, dan kunt u een mail sturen naar
in Wijkcentrum de Magneet
toeslagaffaire@enschede.nl.
in Enschede (Hertmebrink 1)
Deze
bijeenkomst is een initiatief van de stichting Lotgenotencontact en de
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gemeenten
Enschede
endeze
Hengelo.
Als u vragen
heeft over
avond dan kunt u een mail sturen naar
toeslagaffaire@enschede.nl

Duurzaamheidsmarkt

• Anna Reynvaanweg 50, wijzigen
brandscheiding (07-09-2022)
• Geerdinksweg 75, plaatsen dakkapel
(01-09-2022)
• Hollands Diep nabij 30 (kavel 78),
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(07-09-2022)
• Jan Prinsstraat 36, plaatsen dakkapel
(13-09-2022)
• Joseph Schumpeterstraat 2, kappen
5 Chinese moerascipressen
(06-09-2022)
• Oosterveldsingel 23, hebben extra
uitweg (05-09-2022)
• P.C. Borstlaan 123, hebben uitweg
(06-09-2022)
• Salamanderstraat 195, vervangen
tuinpoort (03-09-2022)
• Willem de Clercqstraat 33, verbouwen
ruimte tot woonruimte (04-09-2022)
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

• Houtmaatweg 15, plaatsen unit (tijdelijk
voor 10 jaar). Verlengen beslistermijn
met maximaal 6 weken in verband
met bouwbesluit. Door dit besluit is
de uiterste nieuwe beslisdatum
25-10-2022.

• Schneiderstraat 9, veranderen/
vergroten woonhuis. Verlengen
beslistermijn met maximaal 6 weken
in verband met welstandtoetsing.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 30-10-2022.
• Toermalijnstraat 9, oprichten stallingshal. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met
constructieberekeningen. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 31-10-2022.

Verleend

• Alexanderstraat 2 t/m 12 en 50 t/m 60
(aanvraag gepubliceerd als Alexanderstraat nabij 62), oprichten 12 grondgebonden woningen (13-09-2022)
• Lemerij 11, aanbrengen tussenvloer
(13-09-2022)
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

• Woltersweg 78, cafetaria De Engel, oprichten en in werking hebben cafetaria
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 aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische
voertuigen aan de:
• Antillenstraat
• Hammerfeststraat
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van
21 september tot en met 1 november
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.

Ingekomen meldingen

Het college van B en W heeft meldingen
ontvangen voor:
• Oosterveldsingel 30, TMI Group,
uitbreiden metaalbewerkingsbedrijf

Deze inloopavond is een initiatief van Stichting Lotgenotencontact, gemeenten Enschede en Hengelo.

Wilt u meer weten over duurzaamheid? Kom dan naar de uitgebreide
Duurzaamheidsmarkt op zaterdag 8 oktober op het plein voor het
stadhuis. Bij de verschillende kraampjes krijgt u informatie over alles
wat met duurzaamheid te maken heeft.
Veel te zien en te doen
De wooncoaches van Hengelo Energie zijn aanwezig om advies te geven
over isoleren en besparen, maar ook over de aanschaf van warmtepomp
of zonnepanelen. U kunt informatie krijgen hoe u uw tuin groener maakt
en zorgt voor opvang van regenwater. Verder is er vegan eten en vintage
kleding. U kunt ook uw CO2 footprint laten berekenen.
Neem vooral die kapotte spulletjes mee, want de mensen van het Repair
Café staan klaar om kapotte koffiezetapparaten, radio’s, laptops en zelfs
meubels en fietsen een tweede leven te geven. En… u krijgt de unieke
kans om - onder begeleiding - de stadhuistoren te beklimmen! Bovenop
de toren krijgt u uitleg over hoe het stadhuis is verduurzaamd. Er is nog
veel meer te beleven! U bent van harte welkom van 10.00 tot 16.30 uur.
De toegang is gratis.

Collectes

Tot en met 24 september collecteert de Nierstichting. Van 26 september
tot en met 1 oktober collecteert Handicap NL.

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.

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.
• Bonairestraat (deels), 21 september
• Nicolaasstraat, 24 september
14.00 - 00.00 uur
• Drienerbeekweg (deels), 24 september
15.00 - 00.00 uur
• Fie Carelsenstraat (deels),
25 september 15.00 - 00.00 uur
• 	Meester Molendijkweg (deels), 26 tot
en met 30 september
• Kruising Weideweg/Bornsestraat/
Mr. P.J. Troelstraplein (hinder), tot en
met 7 oktober

• Kruising Weideweg/Bankastraat/
Wegtersweg (hinder), tot en met
7 oktober
• 	Havenkade/Schippersstraat,
26 september, 7 en 10 oktober
• Boekeloseweg (tussen Jadestraat en
Boortorenweg), 3 tot en met 11 oktober
• Hoek Brinkstraat/Marktstraat, tot en
met 14 oktober
• Fietspad Boekeloseweg (tussen
Jadestraat en Boortorenweg), 17 tot en
met 21 oktober
• Fietstunnel Grobbenweg, 3 tot en met
7 oktober en 17 tot en met 21 oktober
• Fietspad Laan Hart van Zuid (t.h.v.
Stelplaats), tot en met 21 oktober
• Kruising Oldenzaalsestraat/Hasselerbaan (hinder), 10 tot en met 21 oktober

• Kruising Oldenzaalsestraat/Castorweg/Josef Haydnlaan (hinder),
17 tot en met 28 oktober
• Twekkelerweg (tussen Breemarsweg
en Marathonlaan, 1 weghelft richting
centrum), tot en met 28 oktober
• Brinkplein, tot en met 28 oktober
• Boekelose Veldweg, tot en met
31 oktober
• Kruising Oldenzaalsestraat/Sloetsweg/Beethovenlaan (hinder),
24 oktober tot en met 4 november
• Kruising Oldenzaalsestraat/Oude
Molenweg (hinder), 31 oktober tot en
met 11 november
• Kruising Oldenzaalsestraat/Eikstraat/
Wemenstraat (hinder), 7 tot en met
18 november
• Markt, tot en met 23 december
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Voorkom fietsdiefstal
• Koop uw iets bij een erkende fietsOndanks maatregelen van politie
en gemeente blijft het aantal fietshandelaar.
diefstallen een probleem. Dieven
• Registreer uw fiets. Noteer zoveel
hebben steeds meer manieren
mogelijk kenmerken van uw fiets,
om een fiets te stelen. Als fietser
onder andere merk, type, kleur, frame
kunt u ook zelf veel doen om dit
nummer en chipnummer.
te voorkomen.
Aangifte
Tips tegen fietsdiefstal
Veel mensen doen helaas geen aangifte
• Zet uw fiets op slot in een (bewaakte)
fietsenstalling, ook als u maar even
weg bent.
• Zet uw fiets met meerdere sloten van
verschillende merken op slot.
• Maak uw fiets vast aan een voorwerp,
zoals een paal of fietsenrek.
• Zet uw fiets aan het voorwiel en aan
het frame vast.
• Zet uw fiets op een plek, waar veel
mensen er zicht op hebben.
• Parkeer uw fiets op een verlichte
plaats.

als hun fiets gestolen is. Als de politie de
fiets vervolgens terugvindt, is de eigenaar onbekend. Het is daarom belangrijk
dat u aangifte doet. Dat kan online via
www.politie.nl. Doet u liever persoonlijk
aangifte? Bel dan eerst 0900 - 8844 om
een afspraak te maken.
Kijk voor meer
Pech zeg,
info op www.
weg...
hengelo.nl/
Geef dieven geen
dubbelopslot.
kans, zet je fiets
goed (dubbel!) op slot!

www.hengelo.nl/dubbelopslot
#dubbelopslot

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.

