Het Hart van Hengelo
De afgelopen maanden is er
gewerkt aan een visie, gericht op
de binnenstad, Hart van Zuid en de
stationsomgeving: de omgevingsvisie Het Hart van Hengelo.
In 2040 is Hengelo net als nu een
aangename stad om te wonen, werken
en leven. Een gezellige, inclusieve, duurzame en gezonde stad die bruist van het
leven. En waar de historie zichtbaar is
verbonden met de toekomst.

Informatie van de
gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 21 juni 2022

Hengelose Magneet

Daarbij wordt de innovatieve high-tech
maakindustrie ingezet als motor voor de
brede sociaal-economische ontwikkeling.
In 2040 behoort Hengelo tot de top 3 van
groene high-tech regio’s in Nederland.
Om dit doel te bereiken moet de Hengelose beroepsbevolking groeien. Om jonge
mensen aan de stad te binden moet een
inspirerende, creatieve omgeving worden
ontwikkeld waar veel te beleven is en die
een grote aantrekkingskracht heeft op
nieuwe bewoners, initiatieven en investeringen. Daarvoor worden de krachten

Gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 8 juni 2022
de volgende bestemmingsplannen en
parapluplannen gewijzigd vastgesteld:

Begrijpt u teksten van de gemeente?

Krijgt u wel eens een brief van de gemeente die u niet begrijpt? Of leest
u ergens anders teksten van de gemeente die beter kunnen? We willen
graag dat onze inwoners begrijpen wat we schrijven. Daarom zoeken we
Hengeloërs die onze teksten willen lezen en beoordelen. Wat is goed en
wat kan volgens u beter?
Lezerspanel
U kunt meedoen aan het lezerspanel. Kennis van taal is niet nodig.
1x per 2 maanden vragen wij u een korte tekst te beoordelen, bijvoorbeeld
een brief, mailbericht of website-tekst. U leest de tekst en bekijkt of u die
begrijpt. U geeft ons tips hoe het beter kan. Dat kan digitaal, of tijdens een
bijeenkomst. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 28 juni om 19.30 uur in
de dagwinkel bij het stadhuis.
Aanmelden
U kunt zich voor het lezerspanel aanmelden door een e-mail te sturen naar
communicatie@hengelo.nl. Geef aan of u teksten digitaal wilt beoordelen
of dat u zich wilt aanmelden voor de bijeenkomst op dinsdag 28 juni.
Aanmelden kan tot vrijdag 24 juni.
Onduidelijke tekst gezien?
Wilt u niet meedoen aan het lezerspanel, maar hebt u wel een brief ontvangen of tekst gelezen die duidelijker kan? Stuur deze dan naar ons toe.
U mag aangeven wat er volgens u anders moet, maar dat hoeft niet.
U kunt de brief/tekst mailen naar communicatie@hengelo.nl of een foto
maken en per WhatsApp sturen naar 06 - 4676 4867.

Gemeentegids verkrijgbaar

De gemeentegids is een handig boekje waarin u nuttige informatie vindt
over bijvoorbeeld het gemeentebestuur, afvalinzameling of veiligheid. Ook
staan er de contactgegevens in van allerlei verenigingen, organisaties en
instellingen in Hengelo.
FMR Producties

Gratis afhalen
Wilt u graag zo’n gids hebben, dan
kunt u gratis een exemplaar afhalen
bij het stadhuis, bij de bibliotheek
aan de Beursstraat, bij Hengelo
Promotie aan de Markt of bij een
van de wijkcentra in Hengelo.

ww.boekhandelbroekhuis.nl
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Online raadplegen
U kunt de gemeentegids online
raadplegen via www.lokaaltotaal.nl/
hengelo of als eBook bekijken via
https://www.lokaaltotaal.nl/gidsen/
hengelo.

van de binnenstad, Hart van
Zuid en de stationsomgeving
gebundeld in de zogenoemde Hengelose Magneet.
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In 2040 is de Hengelose
Magneet omringd door een
gebied met een aantrekkelijke mix van wonen, werken en
voorzieningen. De diversiteit
aan functies kenmerkt het
gebied en maakt de stad
aantrekkelijk.
In 2040 kent het noordelijk
deel van de binnenstad en
zuidelijk deel van Hart van
Zuid een stedelijk woonmilieu. De nadruk in deze
gebieden ligt op ontspannen
wonen met de stad om de
hoek.
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Meer weten?

Kom dan donderdag 23 juni
tussen 19.00 en 21.00 uur naar
de informatiebijeenkomst in de U kunt de omgevingsvisie ook digitaal inzien op
hal van stadhuis.
www.hengelo.nl/omgevingsvisie.

Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen

• Buitengebied, herziening 18 percelen
Dit bestemmingsplan is opgesteld om
het bestemmingsplan Buitengebied uit
2010 en het Veegplan buitengebied uit
2016 op onderdelen te herzien. Het gaat
om wijzigingen op perceelsniveau. Het
betreft hier veelal percelen waarop al
eens een ontheffing is verleend, waar
een agrarisch bedrijf is gestopt, waar
de feitelijke situatie niet (meer) overeenkomt met de bestemmingsplansituatie
of waar de bestemmingsplansituatie
per abuis niet helemaal goed was
opgenomen in het vigerende bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan
vinden geen nieuwe ontwikkelingen
plaats.
Wijzigingen
Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is een aantal wijzigingen in
het vastgestelde plan opgenomen. Een
overzicht van alle wijzigingen vindt u in
de staat van wijzigingen.
Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de
bijbehorende stukken van 22 juni tot en
met 2 augustus 2022 inzien op https://
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0164.BP0143-0301. Tijdens de
inzagetermijn kunt u een beroepschrift
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus
20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 3 augustus
2022. Gelijktijdig met het indienen van
een beroepschrift kunt u de Voorzitter
van genoemde Afdeling vragen een
voorlopige voorziening te treffen. Het
besluit treedt dan niet eerder in werking
totdat op dat verzoek is beslist. Aan de
indiening van zowel een beroepschrift als
een verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden. Kijk voor meer
informatie op www.raadvanstate.nl of
neem contact op met Marije Brummelhuis of Debby Bouwhuis.
• Parapluplan ondergrondse 110 kV
kabelverbinding Almelo Mosterdpot Hengelo Weideweg
TenneT is als landelijke netbeheerder
van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van
elektriciteit. Om die nu en in de 		
toekomst te kunnen garanderen, werkt
TenneT aan diverse aanpassingen en
uitbreidingen van het elektriciteitsnet.
Dat doen zij onder andere door een
nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel (van 110 kiloVolt) aan te leggen
tussen Almelo Mosterdpot - Hengelo

Inz

Weideweg. Deze aanleg past niet in de
vigerende bestemmingsplannen. Met
dit parapluplan worden de vigerende
bestemmingsplannen herzien.
Wijzigingen
Ten opzichte van het ontwerp parapluplan is een aantal ambtelijke wijzigingen
in het vastgestelde plan opgenomen. Een
overzicht van alle wijzigingen vindt u in
de staat van wijzigingen.
Inzien en beroep
U kunt het parapluplan en de bijbehorende stukken van 22 juni tot en met
2 augustus 2022 inzien op https://www.
ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0164.BP0153-0301. Tijdens de
inzagetermijn kunt u een beroepschrift
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus
20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit
tot vaststelling van het parapluplan
treedt in werking op 3 augustus 2022.
Gelijktijdig met het indienen van een
beroepschrift kunt u de Voorzitter
van genoemde Afdeling vragen een
voorlopige voorziening te treffen. Het
besluit treedt dan niet eerder in werking
totdat op dat verzoek is beslist. Aan de
indiening van zowel een beroepschrift als
een verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden. Kijk voor meer
informatie op www.raadvanstate.nl of
neem contact op met Geri Dijkhuis.
• Parapluplan ondergrondse 110 kV
kabelverbinding Hengelo Weideweg Hengelo Oele
TenneT is als landelijke netbeheerder
van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van
elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt
TenneT aan diverse aanpassingen en
uitbreidingen van het elektriciteitsnet.
Dat doen zij onder andere door een
nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel (van 110 kiloVolt) aan te leggen
tussen Hengelo Weideweg - Hengelo
Oele. Deze aanleg past niet in de
vigerende bestemmingsplannen. Met
dit parapluplan worden de vigerende
bestemmingsplannen herzien.
Wijzigingen
Ten opzichte van het ontwerp parapluplan is een aantal ambtelijke wijzigingen
in het vastgestelde plan opgenomen. Een
overzicht van alle wijzigingen vindt u in
de staat van wijzigingen.
Inzien en beroep
U kunt het parapluplan en de bijbehorende stukken van 22 juni tot en met
2 augustus 2022 inzien op https://www.
ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0164.BP0152-0301. Tijdens de
inzagetermijn kunt u een beroepschrift
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus
20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit

tot vaststelling van het parapluplan
treedt in werking op 3 augustus 2022.
Gelijktijdig met het indienen van een
beroepschrift kunt u de Voorzitter van
genoemde Afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit
treedt dan niet eerder in werking totdat
op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als
een verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden. Kijk voor meer
informatie op www.raadvanstate.nl of
neem contact op met Geri Dijkhuis.
• Stationsvervanging Hengelo Weideweg
Binnen het project ‘Veldvervanging’ wordt
in opdracht van TenneT het verouderde
110 kV hoogspanningsstation Hengelo
Weideweg omgebouwd naar een nieuwe
standaard. Deze aanpassing kan op
grond van het vigerende bestemmingsplan niet worden uitgevoerd. Daarom
wordt het vigerende bestemmingsplan
herzien.
Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de
bijbehorende stukken van 22 juni tot en
met 2 augustus 2022 inzien op https://
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0164.BP0154-0301. Tijdens de
inzagetermijn kunt u een beroepschrift
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus
20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 3 augustus
2022. Gelijktijdig met het indienen van
een beroepschrift kunt u de Voorzitter
van genoemde Afdeling vragen een
voorlopige voorziening te treffen. Het
besluit treedt dan niet eerder in werking
totdat op dat verzoek is beslist. Aan de
indiening van zowel een beroepschrift als
een verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden. Kijk voor meer
informatie op www.raadvanstate.nl of
neem contact op met Geri Dijkhuis.
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Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Berfloweg 204, plaatsen tuinhuisje
(26-05-2022)
• Boortorenweg 101, plaatsen tijdelijk
bouwwerk (voor maximaal 2 jaar)
(09-06-2022)
• Brinkstraat 7A, plaatsen handelsreclame (14-06-2022)
• Enschedesestraat 260C, realiseren
noodtrappen achterzijde appartementen (23-05-2022)
• Haringvliet 1, hebben uitweg
(07-05-2022)
• Landmansweg 155, veranderen/
vergroten loods (15-06-2022)
• Lijsterweg 27, plaatsen erker
(07-06-2022)
• Meester Verbernestraat 12, veranderen/vergroten woonhuis (10-06-2022)
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Inzamelschema verpakkingen wijzigt
Vanaf de week van 27 juni wijzigt
het inzamelschema van de oranje
verpakkingencontainer voor een
deel van de huishoudens.
Leegt Twente Milieu uw container met
een zijlader (dat is een vuilniswagen die
de container optilt met een mechanische arm aan de zijkant)? Dan komt
Twente Milieu uw verpakkingencontainer in een andere week legen dan u
gewend bent. Door het nieuwe schema
komen zij al na 3 weken weer bij u
langs, in plaats van na 4 weken zoals u
nu gewend bent. Dit is eenmalig. Zodra
het nieuwe inzamelschema start, komt
Twente Milieu weer 1x per 4 weken bij u
langs. De inzameldagen van uw andere
container(s) blijven hetzelfde.

Kijk in uw afvalkalender
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U vindt de nieuwe inzameldagen voor
verpakkingen (plastic, blik en drankenkartons) in uw persoonlijke afvalkalender, in de gratis Twente Milieu app
en op www.twentemilieu.nl/hengelo/
afvalkalender.

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.

Verleend

• Deldenerstraat 200, opwaarderen en
aanpassen brandscheidingen
(13-06-2022)
• Drilscholtenstraat 15, hebben uitweg
(17-06-2022)
• Esrein 53, verbouwen trafogebouw
(13-06-2022)
• Groenhofstraat 45, vergroten woon
huis met uitbouw (13-06-2022)
• Haringvliet nabij 2, hebben uitweg
(14-06-2022)
• Jadestraat 15, vervangen tijdelijk
kantoor door kantoorgebouw,
herinrichten parkeerplaats, plaatsen
fietsenstalling en 6 solar panelen
(14-06-2022)
• Klaas de Rookstraat 35, plaatsen
dakkapel (13-06-2022)
• Max van der Stoelstraat 4, oprichten
woonhuis (13-06-2022)
• Oude Postweg 156, verplaatsen
uitweg (17-06-2022)
• Steenbakkersweg 11 t/m 97
(oneven), wijzigingen op reeds
verleende vergunning veranderen
kantoorpand tot 44 appartementen
(15-06-2022)
• Westermaatsweg nabij 11,
veranderen uitweg (17-06-2022)

Vanwege drukte bij de balies in het stadhuis (wachttijd voor een afspraak
is ± 2 weken) kunt u vanaf nu tot en met vrijdag 15 juli ook zonder afspraak een reisdocument aanvragen op maandag, woensdag en vrijdag
tussen 09.00 en 11.30 uur. U kunt dus op deze dagen en tijdstippen
zonder afspraak op het stadhuis terecht.
Let op: op deze momenten kan het wel druk zijn!

Het Zorgloket

Hebt u, of iemand in uw omgeving, hulp of ondersteuning nodig bij de
dagelijkse gang van zaken, maar weet u niet waar u dit kunt vinden?
Dan bent u bij het Zorgloket op het juiste adres. De medewerkers van
het Zorgloket geven u informatie en advies over wonen, zorg, welzijn,
inkomen, schuldhulpverlening, vervoer en jeugd. Zo nodig kunnen zij u
ook doorverwijzen naar de juiste instantie. Het Zorgloket is er voor alle
Hengeloërs.

Waarom veranderen de
inzameldagen?

Door de routes in Hengelo aan te
passen, kan Twente Milieu met minder
vuilniswagens hetzelfde werk doen. Dit
bespaart brandstof en CO² uitstoot. Wel
zo duurzaam!

Wat mag er in de container?

In de container mogen verpakkingen van
plastic, blik en drankenkartons. Denk
bijvoorbeeld aan shampooflessen, conservenblikjes en melkpakken. Kijk voor
meer informatie op www.twentemilieu.
nl/verpakkingen.

Vervolg bekendmakingen
• Smaragdstraat 12, plaatsen bewegwijzeringszuil en handelsreclame
(31-05-2022)
• Steenzoutweg nabij 9, oprichten
complex met kleinschalige werk-/
opslagruimten en hebben 2 uitwegen
(10-06-2022)
• Van Markenstraat 7, veranderen/
vergroten berging (08-06-2022)

Reisdocument aanvragen zonder afspraak

• Zuidelijke Havenweg 40V, veranderen/
vergroten bedrijfspand (10-06-2022)
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
Ontwerpbesluit

• Borgmanweg 6 (aanvraag gepubliceerd als Borgmanweg nabij 8),
oprichten woonhuis
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van
22 juni tot en met 2 augustus 2022
op afspraak inzien bij het team VTH
Leefomgeving. Tijdens de inzagetermijn
kunt u schriftelijk een zienswijze indienen
bij het college van B en W. Desgewenst
kunt u mondeling uw zienswijze kenbaar
maken.

Verleend

• Brinkstraat 9, veranderen/vergroten
marktkiosk en realiseren overdekte en
verdiepte fietsenstalling
Inzien en beroep
U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken van 22 juni tot en met 2 augustus 2022 op afspraak inzien bij het
team VTH Leefomgeving. Het besluit
is ten opzichte van het ontwerpbesluit
niet gewijzigd. Tijdens de inzagetermijn
kunt u een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de afdeling Bestuursrecht
van de Rechtbank Overijssel. Het besluit
tot het verlenen van de omgevingsvergunning treedt in werking op de dag

na het einde van de beroepstermijn.
Gelijktijdig met het indienen van een
beroepschrift kan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen. Het besluit treedt
dan niet eerder in werking totdat op dat
verzoek is beslist én het besluit daarbij
niet is geschorst. Aan de indiening van
zowel een beroepschrift als een verzoek
om voorlopige voorziening zijn kosten
verbonden. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten

Het college van B en W heeft de volgende verkeersbesluiten genomen:
• Het tijdelijk afsluiten van de Deldenerstraat t.b.v. de Lambertuskermis van
12 september tot en met 19 september
2022
• Het fysiek afsluiten van de Langestraat
voor gemotoriseerd verkeer t.h.v. de
Deldenerstraat op vrijdag en zaterdag
tussen 21.00 uur en 07.00 uur
• Het instellen van een parkeerverbodszone op het oostelijk deel van de
Antoon Coolenstraat die geldt van
dinsdag tot en met donderdag van
08.00 uur tot 16.00 uur
• Het intrekken van het verkeersbesluit
voor het instellen van een verbod om
stil te staan op een gedeelte van de
Antoon Coolenstraat met zaaknummer 3359242
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van
22 juni tot en met 2 augustus 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.

Bereikbaar
U kunt langskomen bij de balie in het stadhuis. Een afspraak maken is
niet nodig. U bent van harte welkom binnen de openingstijden. U kunt
ook contact opnemen via telefoon of e-mail. Blijf vooral niet met uw
vraag zitten!
Zorgloket in stadhuis:
Maandag t/m donderdag
Vrijdag			

Burgemeester van der Dussenplein 1
van 08.30 tot 16.30 uur
van 08.30 tot 12.00 uur

Telefoon:			
Maandag t/m vrijdag		

(074) 245 9131
van 08.30 tot 17.00 uur

E-mail:			

zorgloket@hengelo.nl

Adres gezocht

De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende personen:
Naam
Abdisemed
Mohamed Ali

Geboren
01-01-1987

Naam
Kalnai, M.
Kayadibi, M.

Geboren
18-12-1994
05-01-1989

Bekker, D.
Budai, L.
Carroll, X.D.
Christoph, J.P.
Darwish, G.
Dzierla, A.
Einhaüs, T.
Groten
Steenwelle, M.
Hilgerink, K.D.

15-11-1979
29-06-2003
30-11-2000
08-06-1999
05-11-1989
20-07-1993
17-07-1990
09-06-2000

Konstantinov, A.
Lambers, K.
Mechenquel, H.
Sándorová, A
Stephany, C.
Takács, R.
Tokár, J.
Tokár, J.
Yildoğan, H.H.
Zhu, Y.

02-05-1977
08-02-1996
07-05-1997
14-05-1982
22-02-1975
21-12-1994
05-02-2001
18-05-1982
15-06-1971
28-01-2001

20-05-2022

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 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
informatie hebben over het adres van de genoemde personen, worden
verzocht contact op te nemen met de team Publieksdienstverlening.

Collectes

Tot en met 25 juni collecteert de Maag Lever Darm Stichting.
Van 27 juni tot en met 2 juli collecteert het Nationaal MS Fonds.

Melding doen?

Download de
MijnGemeente app

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

De MijnGemeente app
is verkrijgbaar via:

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.

www.hengelo.nl/melding

Wegwerkzaamheden
In verband met weg- of andere werkzaamheden 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.
• Fietspad Bornsestraat (tussen Wilbertstraat en Achterhoekse Molenweg),
tot en met 24 juni

• Schalmedenweg, 25 juni
• Sluitersdijk (tussen Potsenweg en
Geurdsweg), tot en met 28 juni
• Ketelmakerij (deels), 30 juni
• Stelplaats (deels), tot en met 1 juli
• Bijenkorf (deels), tot en met 15 juli
• Telgen (tussen Markt en Enschedesestraat), tot en met 15 juli
• Markt, tot en met 23 december

