Welkom in het stadhuis van
Hengelo!

Informatie van de
gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws

Bent u benieuwd hoe uw stadhuis er
van binnen uitziet? De gemeente
Hengelo nodigt u van harte uit voor
het Open Huis op zaterdag 26 november van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt
gewoon binnenlopen. Een hapje en
drankje staan voor u klaar, er is muziek
en er zijn kinderactiviteiten. Ook kunt u
de stadhuistoren beklimmen voor een
mooi uitzicht over de stad.
Wij kijken er naar uit u op 26 november
te ontvangen in het ‘Huis van de Stad’!
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Officiële bekendmakingen
Algemene voorwaarden en
regels parkeergarage
De Beurs 2023
Vastgesteld

Het college van B en W heeft op 1 november 2022 de algemene voorwaarden en
regels parkeergarage De Beurs 2023
vastgesteld. In het besluit staan de
voorwaarden en regels over het gebruik,
de exploitatie en het beheer van de
parkeergarage vermeld. Het avond- en
nachttarief wordt in 2023 verhoogd naar
€ 7. Daarnaast is de sluitingstijd van de
speedgates vervroegd van 22.00 uur
naar 18.00 uur. De reden hiervoor is het
verminderen van overlast in de avonduren. Als de speedgates gesloten zijn,
kan men de parkeergarage alleen nog in
met een geldig parkeerbewijs.
Inzien
U kunt het besluit inzien op www.
officielebekendmakingen.nl.

Bestemmingsplannen
Ontwerp wijzigingsplan

• Enschedesestraat (naast 236A)

Hengelo kleurt oranje

Op vrijdag 25 november is het de Internationale Dag tegen geweld tegen
vrouwen. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen in haar leven met
fysiek of seksueel geweld te maken. In Nederland is dat helaas ook een
probleem. Met de internationale campagne ‘Orange the World’ wordt aandacht gevraagd voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.
In Hengelo tonen we onze solidariteit door de stadhuistoren oranje te
verlichten, en ook de verlichting in de binnenstad wordt oranje. Dit gebeurt
van 25 november tot en met 10 december. Ook wappert de speciale vlag
‘Stop geweld tegen vrouwen’ bij het stadhuis.

Op vakantie? Denk aan geldig reisdocument!
Hebt u plannen voor de wintersport? Of gaat u er met de
kerst een weekje tussenuit?
Check dan nu of u een geldig
paspoort of identiteitskaart
hebt. Ook baby’s en jonge
kinderen hebben in het
buitenland een eigen paspoort
of identiteitskaart nodig.

Hebt u een nieuw reisdocument nodig, maak dan nu alvast een afspraak.
Dat kan online via www.hengelo.nl of door te bellen naar 14074. Bekijk
vooraf op de website wat u mee moet nemen bij de aanvraag voor een
nieuw paspoort of ID-kaart.

Collectes

Tot en met 26 november collecteert Kerk in Actie. Van 28 november tot en
met 3 december collecteert het Leger des Heils Fondsenwerving.
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Het plangebied betreft een braakliggend
perceel tussen Enschedesestraat 236A
en 244. In het vigerende bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen om de huidige bestemming
‘Gemengd’ te wijzigen in de bestemming
‘Wonen’. In het wijzigingsplan wordt
gebruik gemaakt van deze wijzigingsmogelijkheid om twee woningen op het
perceel te realiseren.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp wijzigingsplan en de
bijbehorende stukken van 23 november
2022 tot en met 3 januari 2023 inzien
op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?
planidn=NL.IMRO.0164.BPW0079-0201.
Tijdens de inzagetermijn kan eenieder
schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij het college van B en W
o.v.v. zaaknummer 3498571. Voor het
mondeling indienen van zienswijzen kunt
u contact opnemen met André Otten.
Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend
kenbaar maken via www.hengelo.nl/
rozienswijze.
U vindt de bekendmaking van het ontwerpbesluit hogere geluidgrenswaarden
Enschedesestraat tussen huisnummers
236A en 244 op de volgende pagina
onder Wet geluidhinder.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

•	Adriaen Brouwerstraat 5, hebben
uitweg (14-11-2022)
•	Biesbosch 5, wijzigen omgevingsvergunning (oprichten woonhuis)
(11-11-2022)
•	Frisohof 2, veranderen/vergroten
woning (10-11-2022)
•	Ketelmakerij nabij 2, oprichten
inrichting met bedrijfshal (14-11-2022)
• Oosterveldsingel nabij 47A (kavel 41
en 42), oprichten bedrijfspand
(13-11-2022)
• Steijnstraat 34, veranderen/vergroten
woonhuis (15-11-2022)
•	Theodora Versteeghstraat 38,
plaatsen dakkapel (04-11-2022)
•	Vikkerhoekweg 50, oprichten woonhuis (09-11-2022)
•	Zilverstraat 10, plaatsen lichtreclame
aan gevel (11-11-2022)
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

•	Adamsweg 45, veranderen/vergroten
woonhuis. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met
bestemmingsplantoetsing. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 04-01-2023.
•	Bijenkorf nabij 10, oprichten 52 wonin	gen. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met
bestemmingsplantoetsing. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 02-01-2023.
•	Scandinaviëlaan 21, uitbreiden bedrijfs	pand. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met
welstandtoetsing. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 05-01-2023.

Opschorten beslistermijn

•	Toermalijnstraat 9, oprichten stallings	hal. Opschorten beslistermijn op verzoek van de aanvrager. Door dit besluit
is de nieuwe beslisdatum 06-01-2023.

Verleend

•	Bornsestraat 7A t/m F, 9A t/m H, 9J,
9K en 11A t/m F, aanpassen gebouw
om geschikt te maken voor 22 appartementen en hiervoor handelen met
gevolgen voor beschermde monumen-

V
	ten (aanvraag gepubliceerd als Bornse	straat 7, aanpassen gebouw om
geschikt te maken voor 22 appartementen en hiervoor handelen met gevolgen
voor beschermde monumenten en
slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht) (17-11-2022)
•	Deldenerstraat 240, plaatsen schutting
met poort (17-11-2022)
•	Grundellaan 32, veranderen/vergroten
en verduurzamen woonhuis
(17-11-2022)
•	Haarweg 3, verplaatsen en verbreden
uitweg (17-11-2022)
•	Landmansweg 174, vergroten dakkapel
(11-11-2022)
•	Louis van Tulderstraat 18, uitbouwen
schuur (11-11-2022)
•	Mr. P.J. Troelstrastraat 66 en 68,
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening (veranderen van kantoor naar
wonen) (17-11-2022)
•	Rümkehof 23, plaatsen dakopbouw
(17-11-2022)
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.
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Uitgebreide procedure
Verleend

•	Johan Buziaustraat 14, brandveilig
gebruik schoolgebouwen
Inzien en beroep
U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken van 23 november 2022 tot en
met 3 januari 2023 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.
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Zorgverzekering lage inkomens
De gemeente Hengelo heeft bij
Menzis een collectieve zorgverzekering afgesloten voor mensen
met een laag inkomen: ‘Garantverzorgd’. Deze verzekering is zeer
uitgebreid en geeft zekerheid over
extra zorg.

Voor wie?

U komt voor de collectieve zorgverzekering in aanmerking als u een laag inkomen
hebt. U hebt een laag inkomen als het
netto inkomen van u en uw eventuele
partner lager is dan de bedragen die in
de tabel staan.

Vervolg bekendmakingen

Wet geluidhinder

akkapel Uit akoestisch onderzoek is gebleken
dat de geluidbelasting op deze woningen
uwen
hoger uitvalt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het is redelijker8,
wijs niet mogelijk voldoende geluidmaatmtelijke regelen te treffen om alsnog aan deze
or naar waarde te voldoen. Het ontwerpbesluit
is nodig voor het ontwerp wijzigingsplan
Enschedestraat (naast 236A).
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• Geef de radiatoren ruimte
	Zorg dat er ruimte is rondom de radiatoren, zodat deze goed hun warmte
kwijt kunnen. Kortom: plaats geen banken, lange gordijnen of andere
voorwerpen voor de radiatoren.
• Doe ‘s ochtends kort de ramen open (luchten)
	Het lijkt misschien gek, maar door de ramen open te gooien, verdwijnt de
vochtige lucht uit huis en komt daar droge lucht voor in de plaats. Doordat
droge lucht veel sneller opwarmt dan vochtige lucht, bespaart u dus stookkosten. 15 minuten de ramen openen is normaal gesproken al voldoende
om de lucht te verversen.

Voordelen van ‘Garantverzorgd’

rtemenvolgen Ontwerpbesluit hogere
geluidgrenswaarden
en
orpsHet college van B en W is van plan om
hogere geluidgrenswaarden van 56 dB
chutting (Lden) vast te stellen voor de maximaal
toelaatbare geluidbelasting door het
groten wegverkeer op de gevel van de woningen
op het perceel aan de:
•	Enschedesestraat tussen huisreden
nummers 236A en 244
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Het is altijd verstandig om zuinig te zijn met energie. Zowel voor het milieu
als voor uw portemonnee. Daarom vindt u in het Gemeentenieuws regelmatig
tips en informatie over energie besparen.

Overstappen kan tot 1 januari 2023.
Mensen kunnen dat zelf regelen via
www.gezondverzekerd.nl. Lukt dat niet,
dan kan een overstapcoach helpen.
Mensen die in aanmerking komen, krijgen
een collectiviteitskorting van 9% op de
aanvullende verzekering. Daarnaast
zijn ze voor extra zorgkosten verzekerd.
Bijvoorbeeld eens in de twee jaren een
gratis bril, de eigen bijdrage huishoudelijke
hulp wordt volledig vergoed et cetera.
Mensen kunnen ook kiezen voor het
aanvullende pakket 3. Dan hoeven ze in
2023 het wettelijk eigen risico van € 385
niet te betalen.

U vindt de bekendmaking van het ontwerp wijzigingsplan op de vorige pagina
onder Bestemmingsplannen.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken van 23 november 2022 tot
en met 3 januari 2023 op afspraak inzien
bij het team Ruimtelijke Ordening. Bent
u belanghebbende, dan kunt u tijdens de
inzagetermijn mondeling of schriftelijk
een zienswijze indienen bij het college

Tips om energie te besparen

Voorwaarden zijn ook dat u in Hengelo
woont en u een aanvullende verzekering
afsluit. De gemeente betaalt mee aan de
collectieve verzekering. Zo houden we
het voor iedereen betaalbaar.

Zelf regelen of met hulp

U kunt de overstap zelf regelen via www.
gezondverzekerd.nl.

Lukt dat niet zelf of met hulp van familie
of vrienden? Dan kunt u hulp krijgen van
een overstapcoach. Deze overstapcoach
is op dinsdag 6 december van 09.00 tot
16.30 uur aanwezig bij de bibliotheek aan
de Beursstraat 34. U kunt zo langskomen,
een afspraak is niet nodig.

Maximum netto maandinkomen per 1 juli 2022
(zonder vakantiegeld)
Alleenstaand / Alleenstaande ouder
Echtpaar / Samenwonend

van B en W. Voor het mondeling indienen
van zienswijzen kunt u contact opnemen
met Marieke Schepers.

Besluit lozen buiten
inrichtingen
Maatwerkvoorschrift lozing
op riool

Het college van B en W heeft besloten
onder voorwaarden toe te staan dat
verontreinigd grondwater wordt geloosd
op de gemeentelijke riolering aan de:
•	Kanaalstraat 19, vanwege het uitvoeren van een bodemsanering
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken van 23 november 2022 tot en
met 3 januari 2023 op afspraak inzien
bij het team VTH Leefomgeving. Bent u
belanghebbende, dan kunt u tot en met
deze datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Hebt u bovendien een spoedeisend
belang, dan kunt u schriftelijk een verzoek
om een voorlopige voorziening (bijv.
schorsing) doen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Kijk
voor meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten

U bent nog niet
met pensioen
€ 1.257
€ 1.795

• Was tijdens daluren
	Door te wassen tijdens het daltarief bespaart u op uw energiekosten. Dit
heeft uiteraard geen invloed op uw energieverbruik. Hebt u zonnepanelen?
Was dan juist als de zon schijnt.

U bent met
pensioen
€ 1.398
€ 1.893

•	Het aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken op de volgende locaties:
o	Goudenregenstraat 50
o Langelermaatweg 222
o	Otto Klempererstraat 1
o	Roemer Visscherstraat 14
o Smederij 1
o	’t Swafert 3054

Meer bespaartips voor in huis?
Kijk eens op www.duurzaambouwloket.nl/hengelo.

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van
23 november 2022 tot en met 3 januari
2023 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.

De Afvalbalie staat afwisselend op meerdere plekken in Hengelo en is open
van 09.00 tot 15.00 uur. Op www.twentemilieu.nl/afvalbalie vindt u waar en
wanneer de Afvalbalie bij u in de buurt staat.

Wet kinderopvang
Inschrijving

In het Landelijk Register Kinderopvang is
ingeschreven:
•	Gastouderbureau Kidz Academie &
The Nanny Company, Béla Bartok	straat 49 (registratienummer:
682593734), per 21-11-2022
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Meldpunt Kinderopvang.

Het college van B en W heeft de volgende verkeersbesluiten genomen:

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.

Kent u de Afvalbalie al?

De Afvalbalie is een mobiel inzamelpunt voor verschillende soorten afval die
niet in de (ondergrondse) container horen. Bij de Afvalbalie kunt u bijvoorbeeld
een kapotte paraplu, spiegel of gordijnrail inleveren, maar ook een haarföhn of
lamp. Dit bespaart u een ritje naar het Milieupark.

Waar en wanneer de komende weken?
• t/m 26 november
Henry Woodstraat
• 1 t/m 3 december
Beckum (bij de kerk)
• 12 t/m 14 december Laan Hart van Zuid
• 15 t/m 17 december Neptunusstraat
Ook volgend jaar kunt u bij de Afvalbalie
terecht.
Gratis brengen
U kunt onder andere de volgende
afvalsoorten gratis brengen:
• Piepschuim
• Plantaardige oliën en vetten
• Vlakglas (bijvoorbeeld spiegels, ruiten en aquariums)
• Kleine elektrische apparaten
• Metalen
• Grote kartonnen dozen (platgemaakt)
• Porselein en keramiek
• Lampen en armaturen
Let op: U kunt alleen kleine afvalsoorten brengen naar de Afvalbalie.
De hoeveelheid moet ongeveer in een grote boodschappentas passen.
Grotere spullen horen thuis op het Milieupark of kunt u tegen betaling door
Twente Milieu aan huis laten ophalen.

Wegwerkzaamheden
In verband met werkzaamheden zijn de
volgende wegen afgesloten (zie www.
hengelo.nl/wegwerkzaamheden voor
meer informatie). De genoemde data zijn
onder voorbehoud.
• Henry Dunantstraat (deels),
24 november
• Boortorenweg/Zoutwinningsweg
(deels), tot en met 25 november
• Duizendpoot (tussen Waterjuffer en
Citroenvlinder), 28 tot en met
30 november
• Athenestraat (deels), 28 tot en met
30 november
•	Kruising Oldenzaalsestraat/Oude
Molenweg (hinder), tot en met
25 november
•	Oelerweg (tussen Breemarsweg en
Dieselstraat, 1 rijbaan stadinwaarts) en
Breemarsweg (1 rijbaan voor rechtsaf
naar Oelerweg), tot en met 30 november
•	Kruising Oldenzaalsestraat/Eikstraat/
Wemenstraat (hinder), tot en met
2 december

•	Breemarsweg (tussen Haaksbergerstraat/Oelerweg en Stephensonstraat),
30 november tot en met 12 december
•	Tulpstraat (t.h.v. nr. 31), 18 december
12.00 - 20.00 uur
•	Wilderinksstraat (tussen Nijverheidstraat/Jacobastraat en Mariastraat),
5 tot en met 22 december
•	Haaksbergerstraat (voet- en fietspad
aan 1 zijde, vertraging voor autoverkeer),
12 tot en met 23 december
• Fietspad Laan Hart van Zuid (t.h.v.
Stelplaats), tot en met 23 december
• Leusveenweg, tot en met 23 december
•	Anthoniusstraat (in fases), tot en met
9 februari
•	Markt, tot en met 23 december en van
9 januari tot en met 17 februari
•	Brinkstraat (tussen Marktstraat en
Marskant), 9 januari tot en met
17 februari
•	Eendengang, 28 november tot en met
17 maart

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,
losliggende stoeptegels of speelplekken
kunt u snel en simpel doorgeven via
de MijnGemeente-app. U kunt het ook
doorgeven via www.hengelo.nl/melding.
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.

Open Huis op 26 november
Bent u benieuwd hoe uw stadhuis er van
binnen uitziet? De gemeente Hengelo
nodigt u van harte uit voor het Open Huis
op zaterdag 26 november van 10.00 tot
16.00 uur. U kunt gewoon binnenlopen.
Een hapje en drankje staan voor u klaar, er
is muziek en er zijn kinderactiviteiten. Ook
kunt u de stadhuistoren beklimmen voor
een mooi uitzicht over de stad.
Wij kijken er naar uit u op 26 november te
ontvangen in het ‘Huis van de Stad’!
Namens het college van B en W
en de gemeenteraad,
Burgemeester Sander Schelberg

U bent van
harte welkom!
10.00 - 16.00 uur

Hoge energiekosten?
Misschien kunnen wij u helpen!

De prijzen van energie zijn in 2022 flink gestegen. Huishoudens met een laag inkomen kunnen de
landelijke energietoeslag van 1.300 euro aanvragen. Is uw inkomen hiervoor te hoog? Misschien kunt
u dan de Hengelose Energieregeling van 800 euro aanvragen.

Landelijke energietoeslag - 1.300 euro

Om in aanmerking te komen voor de landelijke energietoeslag, mag het inkomen van u en uw partner niet hoger
zijn dan de bedragen in de onderstaande tabel.
Maximum netto maandinkomen per 01-07-2022
(zonder vakantiegeld)

U bent nog
niet met
pensioen

U bent met
pensioen

Alleenstaande /
Alleenstaande ouder

€ 1.257

€ 1.398

Echtpaar / Samenwonend

€ 1.795

€ 1.893

Hengelose Energieregeling - 800 euro

Is uw inkomen te hoog voor de landelijke regeling?
Misschien hebt u dan wel recht op de Hengelose Energieregeling.
U kunt deze regeling aanvragen als:
•	u en uw eventuele partner een (gezamenlijk) inkomen
tot maximaal € 2.350 netto per maand hebben,
• u een variabel energiecontract hebt,
•	het door uw energiemaatschappij voorgestelde maandelijkse voorschotbedrag tussen 1 juli en 1 oktober 2022
hoger dan 15% van uw (gezamenlijke) netto maandinkomen was.

Aanvragen? Kijk op www.hengelo.nl/energietoeslag
voor meer informatie.

Aanvragen? Kijk op www.hengelo.nl/energieregeling
voor meer informatie.

Geen gevolgen voor uitkering of toeslagen

Gratis energieadvies
Iedereen die in aanmerking komt voor de landelijke
energietoeslag en de Hengelose Energieregeling,
heeft ook recht op gratis energieadvies. Het advies
bestaat uit een digitale woningscan en advies van
een wooncoach. U krijgt eenvoudige tips en advies op
maat. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/
energieloket.

De landelijke energietoeslag en de Hengelose Energieregeling telt niet mee als inkomen voor een uitkering of
voor eventuele toeslagen van de Belastingdienst.

Aanvragen

Aanvragen kan tot en met 31 december 2022. Lukt het
aanvragen niet online, dan kunt u ook een aanvraagformulier 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
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