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Virtuele tour over marktplein
de maand juli staat inmiddels op www.
hengelo.nu/marktplein.

Virtuele rondwandeling

Informatie van de
gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 23 augustus 2022

De bouwvak is voorbij en dat
betekent dat de vernieuwing van
het marktplein en de omliggende
straten weer opgepakt wordt. De
graafmachines zijn weer in beweging en de mensen van aannemer
Dusseldorp gaan uitgerust en vol
enthousiasme aan de slag.

Bestemmingsplannen
Onherroepelijk

Inzien
U kunt het bestemmingsplan inzien op
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?
planidn=NL.IMRO.0164.BP0157-0301.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

De gemeenteraad vergadert op woensdag 7 september vanaf 19.30 uur in
de raadzaal van het stadhuis. U kunt de vergadering ook volgen via www.
hengelo.nl/gemeenteraad. Op de agenda staat onder meer een voorstel
over de 3e wijziging van de Beleidsbegroting 2022. De wijziging heeft
betrekking op de raadsvoorstellen in deze vergadering en collegebesluiten
in de voorliggende periode. De actuele agenda en de bijbehorende
stukken vindt u vanaf 25 augustus op www.hengelo.nl/bestuursagenda.

Uitnodiging Hengelose Veteranendag
Burgemeester Sander Schelberg nodigt alle in Hengelo
wonende veteranen uit voor de Hengelose Veteranendag
op zaterdag 24 september van 10.00 tot 13.30 uur in het
stadhuis. Het wordt een dag om elkaar weer te ontmoeten,
nadat dit door corona twee jaar lang niet mogelijk was.

Aanmelden
De veteranen die ingeschreven staan bij het Veteraneninstituut hebben
inmiddels een uitnodiging ontvangen. Bent u veteraan, hebt u geen
uitnodiging ontvangen en wilt u wel graag komen? Dan kunt zich vóór
10 september aanmelden bij Gea van Harte via e-mail g.vanharte@
hengelo.nl. Geef daarbij aan of u met 1 of 2 personen komt.

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.
•	Louis Davidsstraat (deels), 27 augustus 15.00 - 00.00 uur
•	Spieringstraat (deels), 3 september
09.00 - 00.00 uur
•	’t Kotte (deels), 3 september 17.00 00.00 uur
•	Hoek Markt/Telgen, tot en met
16 september

•	Hazelaarweg (deels), 17 september
14.00 - 00.00 uur
•	Deldenerstraat (tussen Pastoriestraat
en kruising Bornsestraat/Oldenzaalsestraat), 12 september 00.00 uur tot en
met 19 september 18.00 uur
•	Fie Carelsenstraat (deels), 25 september 15.00 - 00.00 uur
•	Hoek Brinkstraat/Marktstraat, 12 september tot en met 7 oktober
•	Fietspad Laan Hart van Zuid (t.h.v.
Stelplaats), tot en met 21 oktober
•	Brinkplein, 5 september tot en met
28 oktober
•	Markt, tot en met 23 december

U vindt de virtuele tour op www.hengelo.
nu/marktplein. De tour wordt elke twee
weken bijgewerkt.

Officiële bekendmakingen
Het volgende bestemmingsplan is op
10 augustus 2022 onherroepelijk
geworden.
•	Buitengebied, Pruisische Veldweg 220
Er is geen beroep ingesteld.

De gemeenteraad vergadert

De afgelopen drie weken zijn er op www.
hengelo.nu/marktplein verschillende
updates geplaatst. Elke dag worden van
bovenaf foto’s gemaakt van het plein en
achter elkaar geplaatst in een zogeheten
timelapse. Dit geeft een snel en mooi
overzicht van de werkzaamheden in
een bepaalde maand. De timelapse van

Tijdens de werkzaamheden is het uiteraard niet mogelijk om binnen de hekken
te komen. Daar is wat op gevonden.
U kunt via de computer een virtuele
wandeling binnen de hekken maken.
Op deze manier volgt u van dichtbij de
vernieuwing van het marktplein.
U kunt virtueel naar verschillende
belangrijke punten op het plein lopen.
Bijvoorbeeld naar de vijver, de marktkiosk
en de omliggende straten die al klaar
zijn. Vanaf uw scherm ziet u hoe de
werkzaamheden vorderen.

•	Ankarastraat 6, vervangen raam door
muur en raam (15-08-2022)
•	Bachstraat 99, vervangen draagmuur
door draagbalk (14-08-2022)
•	Begoniastraat 2 en 4, plaatsen erker
(18-08-2022)
•	Grimbergstraat 7, intern verbouwen
woonhuis (16-08-2022)
•	Hoek Boortorenweg/Zoutwinningsweg, bouwen fundering en overkapping
voor plaatsen odoranttank (10-08-2022)
•	Lupinestraat 28, plaatsen klimophaag
(14-08-2022)
•	Morshoekweg 15, verbouwen
boerderij en plaatsen nieuw bijgebouw
en kapschuur en hiervoor handelen
met gevolgen voor beschermde
monumenten en handelen in strijd met
bestemmingsplan (01-08-2022)
•	Oldenzaalsestraat 384, kappen 1 boom
(12-08-2022)
•	Wemenstraat 15, vervangen magazijn
door appartement (16-08-2022)
•	Wolter ten Catestraat 11, splitsen
pand naar winkelruimte (beneden) en
woonruimte (boven) (20-07-2022)
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.

Verleend

•B
 andoengstraat 51, oprichten buitenberging (18-08-2022)
•	Haaksbergerstraat nabij 51, oprichten
bedrijfsgebouw (kantoor en productielocatie) (18-08-2022)
•	Ketelstraat 13, hebben uitweg
(15-08-2022)
•	Dorpsmatenstraat 52 en 54 en Brugstraat 30 t/m 120 (even), oprichten
	29 woningen, 12 koop- of huurappartementen en 2 koopwoningen en hebben
uitwegen (aanvraag gepubliceerd als
Willemstraat 71A, Dorpsmatenstraat
50, Marskant 79 en Brugstraat, handelen met gevolgen voor beschermde
monumenten) (18-08-2022)
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

•	Backenhagenlaan 200, brandveilig
gebruiken gebouw en gedeeltelijk
vervangen brandscheiding
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van
24 augustus tot en met 4 oktober 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

•	Borgmanweg 6, oprichten woonhuis
Inzien en beroep
U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken van 24 augustus tot en met
4 oktober 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 op www.
hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Activiteitenbesluit
milieubeheer
Ingekomen meldingen

Het college van B en W heeft meldingen
ontvangen voor:
•	Droogdokstraat 6, Zitron, veranderen
bedrijf voor ontwerpen, assembleren en
testen van industriële ventilatoren
•	Europalaan 202, Box Properties, oprichten testfaciliteit voor electrolysers
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.

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.

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.

