Tegelwippen op stoom
Op 21 maart gaven we in Hengelo
het startschot voor het NK Tegelwippen 2022. Een mooie manier
om onze stad klimaatbestendiger,
koeler en mooier te maken.
Als tegels worden vervangen door gras,
bloemperken, bomen en geveltuinen
zorgen we ook nog eens voor een fijne
verblijfplaats voor vlinders, egels en
vogels.

Informatie van de
gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 24 mei 2022

Dit doen we natuurlijk niet alleen in
Hengelo. Ook in Twents verband werken
we nauw samen met onze buurgemeenten om ons klaar te maken voor het weer
van de toekomst.
Maar….. nu even niet! Bij het tegelwippen
gaan we juist graag de strijd met elkaar
aan! Als ‘Twentse Twaalf’ op de website
www.nk-tegelwippen.nl wordt er flink
op los ge-tegel-wipt. Hengelo staat op
dit moment 4e in deze mini-competitie
met meer dan 2.900 gewipte tegels.

Het aantal tegels blijft gelukkig elke dag
nog oplopen. Helpt u Hengelo mee naar
de top? Haal de tegels uit uw tuin en
vergroen!

Het gaat om twee types woningen:
• Stadswoningen aan de Marskant
	De stadswoningen worden tegen elkaar
aan gebouwd. Het gaat om circa
	9 woningen per blok, afhankelijk van de
breedtekeuze.

• Stadsvilla’s aan de Berflobeek
	Hier komen 10 kavels voor vrijstaande
of geschakelde woningen.
Meer informatie over deze projecten
vindt u op www.kavelsinhengelo.nl/
woongebieden/Marskant.

De gemeenteraad vergadert

Benoemingsvergadering
De gemeenteraad komt in een speciale vergadering bijeen op woensdag
25 mei vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. In deze vergadering worden de wethouders benoemd voor de komende raadsperiode
2022-2026.
U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. U kunt het
ook volgen via www.hengelo.nl/gemeenteraad.
Politieke Markt
De gemeenteraad houdt op dinsdag 31 mei een Politieke Markt in de
raadzaal van het stadhuis. Het programma is als volgt:
19.30 - 21.00 uur	Concept Jaarstukken gemeenschappelijke regelingen
2022
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.
De agenda kan nog wijzigen. Kijk voor de definitieve agenda en de
bijbehorende stukken op www.hengelo.nl/bestuursagenda.
Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op woensdag 8 juni 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 2e 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 26 mei op www.hengelo.nl/bestuursagenda.

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 20 april 2022
de Verordening nadeelcompensatie
gemeente Hengelo 2022 vastgesteld.
De verordening geeft procedureregels
over de behandeling van aanvragen
om schadevergoeding op basis van de
Omgevingswet en artikel 4: 126 lid 1
Algemene wet bestuursrecht, en zorgt
voor een zorgvuldige en voorspelbare
besluitvorming. De verordening treedt in
werking op 1 juli 2022.
Inzien
U kunt de verordening inzien op www.
officielebekendmakingen.nl.

Bestemmingsplannen
Onherroepelijk

De volgende bestemmingsplannen zijn
op 4 mei 2022 onherroepelijk geworden.
•	Hart van Zuid 2021, gedeeltelijke
actualisatie
•	Parapluplan dezonering industrielawaai Wilderinkshoek
•	Vooroorlogse wijken, omgeving
Bloemenbuurt
Er is geen beroep ingesteld.
Inzien
U kunt de bestemmingsplannen inzien
op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
?planidn=NL.IMRO.0164.BP00113-0301
(Hart van Zuid 2021, gedeeltelijke actualisatie), https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
?planidn=NL.IMRO.0164.BP00148-0301
(Parapluplan dezonering industrielawaai
Wilderinkshoek) en https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.
BP00144-0301 (Vooroorlogse wijken,
omgeving Bloemenbuurt).

U kunt uw voorkeur in kavels kenbaar
maken via het inschrijfformulier op
www.kavelsinhengelo.nl. Inschrijven
kan tot en met 6 juni.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen
Foto: Bart van Hoek Architectuurfotografie

•	Deldenerstraat 200, opwaarderen en
aanpassen brandscheidingen
(18-05-2022)

•	Diamantstraat 20, plaatsen signing
(11-05-2022)
•	Enschedesestraat 4 en 6, wijzigen
gevelpuien (16-05-2022)
• Enschedesestraat 230, wijzigen
constructie (16-05-2022)
•	Heideweg 7, plaatsen dakkapel
(13-05-2022)
•	Kroeskarperstraat 20, vergroten
woonhuis met uitbouw en plaatsen
overkapping (14-05-2022)
•	Langestraat 31, realiseren overdekt
terras (17-05-2022)
•	Oelerweg 5, vervangen kozijnen
voorgevel en linkerzijgevel (16-05-2022)
•	Stroweg 19, veranderen/vergroten
woonhuis (12-05-2022)
•	Topweg nabij 41, plaatsen zonnepanelen (18-05-2022)
•	Van Alphenstraat nabij 15, oprichten
natuureducatiecentrum (10-05-2022)
•	Van Ostadestraat 20, plaatsen
schutting (17-05-2022)
•	Wethouder Kampstraat 1 t/m 15
(oneven), 29 t/m 67 (oneven) en 55-I,
Helhoesstraat 2 en 4 en Breemarsweg 63 t/m 69 (oneven), renoveren
woningen (16-05-2022)

•	Geerdinksweg 141, verplaatsen bestaande brandscheiding (17-05-2022)
•	Hengelose Esstraat 12, hebben uitweg
(20-05-2022)
•	Huttenveldsweg 10, verbouwen
woning naar woonboerderij (18-05-2022)
•	Langelermaatweg 191, plaatsen
dakkapel (17-05-2022)
•	Ottoweg 58, verduurzamen woonhuis
en plaatsen 3 dakkapellen (17-05-2022)
•	R.A. de Monchystraat 10, 12, 14 en
16, aanpassen hoogte shedwoningen
(17-05-2022)
•	Reggestraat 2, hebben 2e uitweg
(18-05-2022)
•	Twekkelerweg 249, kappen 1 boom
(17-05-2022)

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.

Geweigerd

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.
•	Meijersweg 14, vervangen schuur
(16-05-2022)

•	Haaksbergerstraat 199B, wijzigen
schuur naar woning. Opschorten
beslistermijn op verzoek van de
aanvrager. Door dit besluit is de nieuwe
beslisdatum 14-07-2022.

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken
gedurende zes weken op afspraak inzien
bij het team VTH Leefomgeving. Tegen
dit besluit kunt u desgewenst, gedurende
zes weken na de datum van verzending
van dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.
hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Verleend

Uitgebreide procedure

Opschorten beslistermijn

•	Beckumerschoolweg 30, oprichten
schuur (20-05-2022)
•	Bosmaatweg 51 (aanvraag gepubliceerd als Bosmaatweg nabij 60),
oprichten kantoor (17-05-2022)
•	Bottelarij 2 t/m 38, Waarbekenweg 30
t/m 40 en Bostel 1 t/m 13 (aanvraag
gepubliceerd als Waarbekenweg
tegenover 23 en nabij Brouwerij 200),
oprichten 32 woningen en hebben
uitwegen (20-05-2022)
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De gewipte tegels meldt u aan op www.
nk-tegelwippen.nl. Op zoek naar inspiratie?
Kijk eens op www.groenblauwtwente.nl.
Succes!

Verkoop kavels Marskant gestart
De verkoop van 28 bouwkavels aan
de Marskant is gestart. Hebt u interesse, dan kunt u zich online via
www.kavelsinhengelo.nl inschrijven
tot en met 6 juni.

V

Verleend

•	Havenkade 46, ambtshalve wijziging
van omgevingsvergunning voor
kunststofverwerkend bedrijf
Inzien en beroep
U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken van 25 mei tot en met 5 juli 2022
op afspraak inzien bij het team VTH Leefomgeving. Het besluit is ten opzichte van
het ontwerpbesluit niet gewijzigd.
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Vervolg bekendmakingen
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.

Activiteitenbesluit
milieubeheer
Ingekomen meldingen

Het college van B en W heeft meldingen
ontvangen voor:
•	Aquamarijnstraat 95, Royal Roofing
Materials, oprichten groothandel in
dakmaterialen
•	Ketelmakerij (ongenummerd), Prefast,
oprichten bedrijf voor vervaardigen van
prefab houtskelet-uitbouwen
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.

Wet bodembescherming
Instemming schriftelijk
verslag

Het college van B en W heeft ingestemd
met het schriftelijk verslag van de uitvoering van de bodemsanering aan de:
•	Boekeloseweg en omgeving, kadastrale sectie K, nummers 2209, 2869, 3036,
3771, 3843 en 3889 (artikel 39c Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 25 mei tot en met 5 juli
2022 op afspraak inzien. Voor inzien en
meer informatie kunt u contact opnemen
met Frank Rus. Belanghebbenden
kunnen binnen deze termijn bezwaar
maken bij het college van B en W. Kijk
voor meer informatie op www.hengelo.
nl/bezwaar-beroep.

Gemeente gesloten

De gemeente is donderdag 26 mei (Hemelvaart) en vrijdag 27 mei
gesloten.

Afvalinzameling rond Hemelvaart

Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) haalt Twente Milieu geen afval
op. In plaats daarvan komt Twente Milieu op zaterdag 28 mei uw container legen. Let op dat u de container die dag voor 07.30 uur aan straat zet.
De klantenservice van Twente Milieu is zaterdag 28 mei van 09.00 tot
15.00 uur bereikbaar via telefoon 0900 - 852 0111 (lokaal tarief) of via
www.twentemilieu.nl/contact.
Het Milieupark aan de Wegtersweg is donderdag 26 mei gesloten.
Voedselfiets
Op vrijdag 27 mei rijdt de voedselfiets niet. U kunt uw etensresten
meegeven op een andere dag.

Collectes

Van 30 mei tot en met 4 juni collecteren het Prins Bernhard Cultuurfonds
en de stichting Federatie Amateurkunst.

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

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.
In verband met onverwachte weersomstandigheden zijn genoemde data
onder voorbehoud.
•T
 elgen (tussen Markt en Nieuwstraat),
tot en met 27 mei
•	Kruising Deldenerstraat/Tuindorpstraat/Helmersstraat en Mitchamplein, tot en met 27 mei
• Stelplaats (deels), tot en met 27 mei
•	Wolfkaterweg (deels), tot en met
27 mei
•	Stelplaats (deels), 30 mei tot en met
10 juni

•	Fietspad Bornsestraat (tussen Wilbertstraat en Achterhoekse Molenweg), tot
en met 24 juni
• Bijenkorf (deels), 30 mei tot en met
15 juli
•	Telgen (tussen Markt en Enschedesestraat), tot en met 22 juli
•	Markt, tot en met 23 december

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
Alleen op afspraak!
• 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

 lleen op afspraak!
A
•	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.

Let op! De Balies zijn donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei gesloten.

Hengelo werkt aan
nieuwe energie
mei 2022
Wereldwijd, in Nederland en ook in onze gemeente,
staan we voor de opgave om klimaatverandering
tegen te gaan. Dat doen we door minder broeikasgassen uit te stoten en samen te werken aan
duurzame energie. We willen zo min mogelijk
energie gebruiken; dus maximaal isoleren en
elektriciteit besparen. Maar we zoeken ook naar
duurzame manieren van energie opwekken,
bijvoorbeeld met zonnepanelen en windturbines.
Daarnaast willen we voor elke woning en elk
gebouw een geschikte duurzame warmtebron
vinden als alternatief voor aardgas.

Energietoeslag, komt u
in aanmerking?
De prijzen van energie zijn dit jaar flink gestegen.
Daarom krijgen huishoudens met een laag inkomen eenmalig een energietoeslag van € 800.
Huishoudens met een laag inkomen die al bekend
zijn bij de gemeente, krijgen het geld automatisch
overgemaakt. Dat gebeurt voor 1 juni. Andere huishoudens die aan de voorwaarden voldoen, kunnen
zelf een aanvraag doen. Dat kan tot en met
31 december 2022. Komt u in aanmerking?
Kijk op www.hengelo.nl/energietoeslag.
Maakt u zich zorgen over de stijgende kosten en
uw financiële situatie? Maar komt u niet in aanmerking voor energietoeslag? De gemeente kan u
helpen via BudgetAlert: www.hengelo.nl/budgetalert,
of bel (074) 245 9131.
Een andere manier om de energiekosten te drukken is isoleren en besparen. U kunt na het aanbrengen van tochtstrips of radiatorfolie al tientjes
besparen op uw gasverbruik. En een paar minuten
korter douchen bespaart voor een gemiddeld
huishouden al € 130 per jaar.
Meer weten: https://www.zetookdeknopom.nl.

Mark Vos knapt jaren ’30 woning op in Magdalenastraat

Van zandbak in de woonkamer tot
aardgasvrij huis
Aan de buitenkant van de kleine witte woning aan
de Magdalenastraat is niet zoveel te zien, maar
stap je binnen, dan kun je je bijna niet voorstellen
dat hier kortgeleden nog mensen hebben gewoond.
Hier wordt geïsoleerd! Dat betekent een compleet
gestript huis met een ‘zandbak’ in de woonkamer.
Eigenaar Mark Vos (33 jaar) is er sinds eind januari
behoorlijk druk mee. ‘Het is een kwestie van durven
en doen en als het niet goed gaat, doe je het nog
een keer. Ik heb de tijd.’
Hoge gasprijzen én hoge woningprijzen. Alles komt
samen in dit huis. Mark Vos wilde graag een woning
kopen, maar op één salaris is dat tegenwoordig een
hele opgave. Hij vond het doorleefde jaren ’30 huis in
de Nijverheid. ‘Ik heb het huis goed kunnen kopen. Er
moet alleen heel veel aan gebeuren, maar ik durf dat
wel aan.’
Isoleren en zonnepanelen
Mark schat in dat het huis in de jaren ’80 voor het
laatst gerenoveerd is. Er was naast spouwmuurisolatie geen enkele vorm van isolatie, maar hij zag
de potentie. ‘Na het slopen ben ik meteen begonnen
met isoleren. De 18 cm dikke PIR-platen voor de
zolderkap liggen klaar. Dat is de hoogste isolatiewaarde. Ze werken vooral goed tegen hitte en koude,
minder tegen geluid. Daarom isoleer ik de slaapkamer juist met steenwol. Het spoor naar Zutphen
loopt namelijk aan de overkant van de straat. Ook
ga ik de tussenvloeren isoleren. Er komt steenwol of
glaswol tussen. Ik wil aan de achterkant uitbouwen
en dan komt er ook isolatieglas. En als dat mogelijk
is, wil ik 10 tot 12 zonnepanelen op het dak laten
plaatsen. Op de begane grond komt een nieuwe
betonvloer met vloerverwarming. Dus daar komt ook
een goed pak isolatie in. Vandaar de zandafgraving in
de woonkamer’, lacht Mark.
YouTube en Google
Mark lijkt precies te weten wat hij wil. Toch geeft hij
aan allesbehalve een expert te zijn. ‘Ik heb gewoon
een fulltime kantoorbaan. Maar ik ben wel handig en

Leerlingen in actie voor
duurzaam schoolgebouw
Jong geleerd is oud gedaan. Daarom ging wethouder Claudio Bruggink bij de Sint Janschool op
bezoek om te horen hoe de leerlingen hun monumentale schoolpand duurzamer willen maken.
Wat veel reacties kwamen er! Deze leerlingen zijn
echt #baasbovenbaas.

ik begin gewoon. Veel informatie haal ik van YouTube of
Google en ik heb een vriend met kennis van oude huizen
die me helpt. Als je verduurzaamt, maak je veel kosten:
materiaalkosten, maar vooral personeelskosten. Daarom doe ik veel zelf. Ik heb wel een duurzaamheidspotje
via de hypotheek en ik maak gebruik van ISDE-subsidie.
Ik wil graag van het aardgas af en zit te denken aan een
warmtepomp of het warmtenet.’
Meer lezen over de verbouwing van Mark? Kijk op www.
hengelo.nl/energieloket > Ervaringsverhalen uit Hengelo.
Wilt u persoonlijk met iemand van de gemeente praten
over isoleren, besparen en aardgasvrij maken, dan kunt
u elke maandag van 11.00 tot 13.00 uur het inloophuis
bezoeken aan het Wilderinksplein 6. Ook kunt u mailen
met duurzaam@hengelo.nl.

Zet de knop om!
•	Zet de thermostaat niet hoger dan 19 graden als u
thuis bent. Met elke graad lager bespaart u gas en
dus geld (besparing €200 per graad per jaar).
•	80% van uw warmwaterverbruik stroomt door de
douche. Bespaar water en geld door niet langer
dan vijf minuten per keer te douchen (gebruik een
douchezandloper). Wilt u een stapje extra zetten?
Installeer een waterbesparende douchekop
(besparing €130 per jaar).

•	Zet de thermostaat aan het eind van de avond
op 15 graden. Dat kan al een uur voordat u gaat
slapen. Let op: hebt u vloerverwarming? Zet de
thermostaat dan niet lager dan 17 of 18, anders
duurt het in de ochtend lang voordat uw huis is
opgewarmd (besparing €260 per jaar).
	
Tip! Gebruik een dag- en nachtprogramma op uw
klokthermostaat.

Voor inspiratie en vragen:
www.hengelo.nl/energieloket

