te

Duizenden lichten gaan uit
Op zaterdag 29 oktober is het van
20.00 tot 21.00 uur pikkedonker in
de stad. De gemeente zet dan
duizenden openbare lichtpunten uit.
Aanleiding is de jaarlijkse Nacht van de
Nacht. Op deze avond vragen verschillende organisaties en instellingen aandacht
voor lichtvervuiling en energiebesparing.
Het doel is om Nederland donkerder en
duurzamer te maken.

Informatie van de
gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 25 oktober 2022

Duizenden lantaarnpalen uit

Om 20.00 uur doet de gemeente een uur
lang duizenden lantaarnpalen uit in de
stad. Dat gebeurt automatisch. U gaat
hier zeker wat van merken: op sommige

staan in de Hasseler Es, in Groot Driene
en in een deel van de Hengelose Es. Als
de lamp ‘ziet’ dat er iemand aankomt,
gaat de lamp feller branden. Hierdoor
wordt minder energie gebruikt en is er
minder lichtvervuiling voor de natuur.

Lezing in het donker
plekken wordt het pikkedonker. In de
binnenstad kleurt de verlichting groen.
Zo’n 5.000 lantaarnpalen met ‘slimme’
armaturen en led-lampen kunnen van afstand uitgeschakeld en gedimd worden.
1.800 lantaarnpalen hebben sinds dit jaar
zelfs een bewegingssensor. Deze palen

Pas uw huis aan met ‘Lang zult u wonen’!
Bent u tevreden met het huis en de
buurt waar u nu woont? En wilt u
hier graag zo lang mogelijk blijven
wonen? Dan wilt u misschien weten
hoe u uw huis daarvoor geschikt
maakt.

Vanuit de stimuleringsregeling ‘Lang zult
u wonen’ kunt u advies en een bijdrage
krijgen om uw woning aan te passen.
Laat u eens informeren over de mogelijkheden om uw woning toegankelijker,
veiliger en comfortabeler te maken. Dat
kan in de Dagwinkel bij het stadhuis op:
Woensdag 26 oktober
van 18.30 tot 20.30 uur
Zaterdag 29 oktober
van 10.00 tot 13.00 uur
De regeling is voor eigenaar-bewoners
van een woning in Hengelo die 65 jaar
of ouder zijn. De regeling geldt niet voor
mensen die een woning huren.

Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen

Herdenkingstocht Licht in het donker

Op woensdag 26 oktober is er voor nabestaanden de gelegenheid hun
dierbare te gedenken tijdens de verlichte tocht over het begraaf- en
gedenkpark aan de Oldenzaalsestraat. U bent van harte welkom vanaf
18.30 uur. Om 19.00 uur begint een ritueel begeleider met een overdenking
buiten. Daarna start de tocht over de begraafplaats.
De route is verlicht met honderden fakkels, iedereen die meeloopt krijgt een
kaars. Langs de route kunt u op verschillende punten even stoppen om te
luisteren naar passende muziek. Na afloop is er koffie en thee.
U kunt de route in uw eigen tempo afleggen. De route is geschikt voor
rolstoelen en rollators.

Onherroepelijk

Het volgende bestemmingsplan is op
13 oktober 2022 onherroepelijk geworden:
•	Hof te Twekkelo
Er is geen beroep ingesteld.
Inzien
U kunt het bestemmingsplan inzien op
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?
planidn=NL.IMRO.0164.BP0142-0301.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

Allerzielenviering
De Allerzielenviering op het begraaf- en gedenkpark aan de Deurningerstraat wordt gehouden op zondag 6 november. De gedachtenisviering
begint om 16.00 uur bij de Calvarieberg. Meer informatie leest u volgende
week in dit Gemeentenieuws.
Deze herdenkingsbijeenkomsten zijn voor iedereen die iemand heeft
verloren. Ook wanneer diegene ergens anders is begraven of de asbestemming heeft gevonden.

Baggerwerk Prins Bernhardplantsoen

Zit het Prins Bernhardplantsoen in uw vaste rondje door de stad? Dan
moet u tot en met 11 november even omlopen. In het plantsoen wordt
namelijk gebaggerd en in verband met veiligheid wordt het park afgesloten.
Er komen hekken bij alle ingangen. Na afloop van de werkzaamheden blijft
het baggerslib nog ongeveer twee weken liggen om te drogen. Daarna
wordt het weggehaald, en gaat het plantsoen weer open.

Inzameling textiel

Tussen 27 oktober en 11 november ontvangt u thuis een inzamelzak voor
textiel. De Vereniging Paardrijden Gehandicapten Ondersteuning komt de
zakken ophalen tussen 1 en 15 november. Op de zak staat vermeld op
welke dag dat precies gebeurt.

In Bibliotheek Hengelo aan de Beursstraat is er een lezing in het donker. Om
19.00 uur opent wethouder duurzaamheid Claudio Bruggink het programma.
Sprekers zijn verder Maurice Evers en
Ferenc van Damme. Ook De Verhalenkraal is aanwezig. U bent van harte
welkom, de entree is gratis.

•	Adam Smithstraat nabij 6, oprichten
4 kantoren en hebben uitweg
(18-10-2022)
•	Anjelierenpad nabij 6, kappen
35 bomen (17-10-2022)
•	Anninksweg nabij 111, veranderen
pand en plaatsen berging (08-10-2022)
•	Beitelstraat 28, hebben uitweg
(12-10-2022)
•	Burgemeester Jansenplein/Burgemeester van der Dussenplein nabij 1,
plaatsen 3 tijdelijke kunstwerken (voor
4 jaar) (11-10-2022)
•	Haarweg 3, verplaatsen en verbreden
uitweg (17-10-2022)
•	Hengelose Esstraat 79 en 81, plaatsen
gezamenlijke dakkapel (10-10-2022)
•	H. Hartstralaan 100, kappen 1 peer en
verplaatsen uitweg (18-10-2022)
•	Industriestraat 120B, vergroten garage
door carport (09-10-2022)
•	Lansinkesweg 59, verbouwen brandweerkazerne (14-10-2022)
•	Oude Bornseweg 136, handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
(realiseren bovenwoning) (07-10-2022)
•	Rümkehof 23, plaatsen dakopbouw
(14-10-2022)
•	Vikkerhoekweg 64, vergroten woonhuis door opbouw (12-10-2022)
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

•	Anthony van Leeuwenhoeklaan 24,
oprichten carport met fietsenschuur,
plaatsen tuinmuur en verplaatsen
uitweg. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met
Bomenverordening. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 02-12-2022.
•	Beitelstraat 30, oprichten tankplaats.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met gebiedsaanduiding milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 07-12-2022.
•	Buitenweg 25, plaatsen PV-installatie.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 29-11-2022.
•	Morshoekweg 15, verbouwen boerderij
	en plaatsen nieuw bijgebouw en kapschuur en hiervoor handelen met gevolgen voor beschermde monumenten en
handelen in strijd met bestemmingsplan.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met Monumenten	verordening. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 10-12-2022.
•	Mr. P.J. Troelstrastraat 66 en 68, hande	len in strijd met regels ruimtelijke
ordening (veranderen van kantoor naar
wonen). Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met
bestemmingsplantoetsing. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
30-11-2022.

Opschorten beslistermijn

•	Toermalijnstraat 9, oprichten stallingshal. Opschorten beslistermijn op verzoek
van de aanvrager. Door dit besluit is de
nieuwe beslisdatum 01-12-2022.

Verleend

•	Amarilstraat 6 t/m 14, plaatsen entresol	vloer en vervangen fietsenstalling
(20-10-2022)
•	Begoniastraat 2 en 4, plaatsen erker
(14-10-2022)
•	Diamantstraat 26, plaatsen reclamezuil
(14-10-2022)
• Glanestraat 42, plaatsen dakkapel
(14-10-2022)
• Gronaustraat 27, plaatsen 1 airco-unit
op dak (aanvraag gepubliceerd als
plaatsen 2 airco’s) (17-10-2022)

Wat houdt de regeling in?

U kunt een bijdrage van maximaal
1.000 euro inclusief BTW krijgen voor
bouwkundige en/of technische aanpassingen in uw woning. Bijvoorbeeld voor
een inloopdouche, antislip maken van
de tegelvloer in de badkamer, drempelaanpassingen, het plaatsen van een
stoeltraplift of een verhoogde toiletpot.
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Na de aanvraag komt een woonadviseur genoem
bij u thuis om uw aanvraag definitief te
maken.
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•	Hölter
•	Haaksbergerstraat 69, oprichten be31 okt
drijf voor repareren, bouwen en testen
van koelventilatoren (12-10-2022)
•	Haaksbergerstraat 147, kappen 3 eiken
(20-10-2022)
•	Jan Prinsstraat 36, plaatsen dakkapel
(20-10-2022)
•	Joseph Schumpeterstraat 2, kappen
5 Chinese moerascipressen (20-10-2022)
•	Kuipersdijk 89, veranderen/vergroten
Contac
woonhuis (18-10-2022)
Bezoek
•	Noordelijke Esweg 28, plaatsen
Dussen
dakkapel (14-10-2022)
Postad
•	Oldenzaalsestraat 358, plaatsen
Telefoo
opbouw (18-10-2022)
WhatsA
•	Oldenzaalsestraat 391, veranderen/
Websit
vergroten woonhuis (20-10-2022)
Contac
•	Oosterveldsingel 44, uitbreiden
Facebo
bedrijfshal (18-10-2022)
gemeen
•	Wegtersweg 18A, 18B, 18C, 18D en 18E, Twitter
	oprichten bedrijfsverzamelgebouw
Instagr
(18-10-2022)
•	Wolter ten Catestraat 11, splitsen
Veel za
pand naar winkelruimte (beneden) en
www.he
woonruimte (boven) (19-10-2022)
•	Woolderbeekweg nabij 11, kappen
1 kastanje (19-10-2022)
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
Ontvangen

•	Boerhaavelaan 59, plaatsen CO2-tank
(07-10-2022)
De ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter inzage wordt gelegd.

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.

Vervolg bekendmakingen

Vraag van de maand
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Elke laatste dinsdag van de maand leest u hier over een kwestie waar veel mensen over belden naar de gemeente.
Of waarover ze informatie zochten op onze website. Deze keer:

Hoe vraag ik energietoeslag aan?

Huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) hebben dit jaar recht op een energietoeslag van
€ 1.300. Dat is landelijk zo geregeld. Komt u in aanmerking voor deze landelijke energietoeslag? Dan ontvangt u deze meestal
automatisch.
Voldoet u aan de voorwaarden, maar hebt u nog niets ontvangen? Doe dan zelf een aanvraag. Dat kan tot en met
31 december 2022. Meer informatie vindt u op www.hengelo.nl/energietoeslag.

Hengelose Energieregeling

De gemeente Hengelo wil ook graag iets doen voor huishoudens die niet voor de
landelijke toeslag in aanmerking komen. Daarom is de Hengelose Energieregeling er.
De voorwaarden zijn:
•	U komt niet in aanmerking voor de landelijke energietoeslag en u hebt een (gezamenlijk) inkomen tot maximaal 2.350 euro netto per maand, exclusief vakantiegeld.
•	U hebt een variabel energiecontract in de periode 1 juli tot en met 1 oktober 2022 en het
maandelijks voorschot (voorgesteld door uw energiemaatschappij) is hoger dan 15%
van uw (gezamenlijk) netto maandinkomen.
Meer informatie en het digitale aanvraagformulier vindt u op www.hengelo.nl/
energieregeling. Lukt het aanvragen niet online? Dan kunt u het aanvraagformulier ook
ophalen in het stadhuis. Aanvragen kan tot en met 31 december 2022.

Wegwerkzaamheden

In verband met werkzaamheden zijn de
volgende wegen afgesloten (zie www.
hengelo.nl/wegwerkzaamheden voor
meer informatie). Omleidingsroutes
vragen. worden met borden aangegeven. De
dviseur genoemde data zijn onder voorbehoud.
ief te
•	Rotonde Beneluxlaan-Ardennenstraat
(hinder), tot en met 26 oktober
•	Beekstraat (deels), 27 oktober
wonen. •	Twekkelerweg (tussen Breemarsweg
en Marathonlaan, 1 weghelft richting
centrum), tot en met 28 oktober
• Brinkplein, tot en met 28 oktober
•	Brugstraat (tussen Marskant en
Beekstraat), tot en met 28 oktober
•	Höltersweg (deels eenrichtingverkeer),
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Openingstijden fietsenstallingen veranderen

Veel zaken kunt u zelf online regelen via
www.hengelo.nl.

•T
 wekkelerweg (deels, vanaf Breemarsweg), 4 november
• Kruising Oldenzaalsestraat/Hasselerbaan (hinder), tot en met 4 november
•	Sprinkhaan (tussen Bijenkorf en
Duizendpoot), 31 oktober tot en met
4 november
•	Fietspad Boekeloseweg, tot en met
11 november
•	Prins Bernhardplantsoen (park), tot en
met 11 november
•	Beckumerkerkweg (deels), 31 oktober
tot en met 11 november
• Kruising Oldenzaalsestraat/Castorweg/Josef Haydnlaan (hinder), tot en
met 11 november
•	Fietspad Industrieplein, 4 tot en met
14 november

Hoge
energiekosten?

Hengelose pilot Perspectiefjaar voor 23+ jarigen biedt jongeren kansen

Misschien
hebt u recht op
800 euro + gratis
energieadvies.
Kijk op hengelo.nl/energieregeling

Vanaf maandag 31 oktober veranderen de openingstijden van de fietsenstallingen Kloosterhof en De Beurs.
Kloosterhof
Begin juli 2021 startte een proef met ruimere openingstijden voor fietsenstalling Kloosterhof. In het afgelopen jaar werd van de stalling goed gebruik
gemaakt tot een half uur na sluitingstijd van de winkels. Van de verruiming
(bewaking op vrijdag en zaterdag tot 21.30 uur) werd weinig gebruik gemaakt.
Daarom blijft de bewaking alleen op donderdag tot 21.30 uur aanwezig. Op
vrijdag en zaterdag is er bewaking tot 18.30 uur.
Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Koopzondag

12.30 - 18.30 uur
08.30 - 18.30 uur
08.30 - 18.30 uur
08.30 - 21.30 uur
08.30 - 18.30 uur
08.30 - 18.30 uur
11.30 - 17.30 uur

De Beurs
Fietsenstalling De Beurs aan de B.P. Hofstedestraat is open op marktdagen.
Vanaf 31 oktober blijft de stalling een half uur langer open: een half uur na
sluitingstijd van de markt.
Openingstijden
Woensdag
Zaterdag

08.30 - 17.30 uur
08.30 - 17.30 uur

Fietsenstalling marktplein
In het voorjaar van 2023 opent de nieuwe fietsenstalling onder het marktplein.
Fietsenstalling Kloosterhof zal dan sluiten. De openingstijden blijven gelijk.

Herhaalprik in Hengelo
•	Kruising Oldenzaalsestraat/Sloetsweg/Beethovenlaan (hinder),
31 oktober tot en met 18 november
•	Fietspad Laan Hart van Zuid (t.h.v.
Stelplaats), tot en met 25 november
•	Kruising Oldenzaalsestraat/Oude
Molenweg (hinder), 7 tot en met
25 november
•	Kruising Oldenzaalsestraat/Eikstraat/
Wemenstraat (hinder), 14 november tot
en met 2 december
•	Markt, tot en met 23 december
•	Leusveenweg, tot en met 23 december
•	Anthoniusstraat (in fases), tot en met
9 februari 2023

Op woensdag 2 november en woensdag 16 november kunt u voor uw
corona-herhaalprik terecht bij de tijdelijke priklocatie van de GGD Twente,
bij wijkcentrum Hengelose Es, Uitslagweg 47. Dit is voor mensen die een
uitnodiging hebben ontvangen of wiens geboortejaar nu aan de beurt is voor
een herhaalprik. Check dit via www.coronavaccinatie.nl/herhaalprik.
Alleen op afspraak
U kunt alleen op afspraak terecht. Er is dus geen vrije inloop. De afspraak
maakt u vanaf 27 oktober via www.planjeprik.nl of telefonisch via 0800 - 7070.
Neem uw legitimatiebewijs mee en draag een medisch mondkapje.
Meer informatie
U kunt ook een afspraak maken voor de vaste priklocaties in Almelo,
Enschede of Nijverdal. Hier kunt u terecht voor zowel de herhaalprik als voor
de eerste en/of tweede coronaprik. Kijk voor meer informatie op
www.ggdtwente.nl/corona.

Genomineerden Startersprijs bekend
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.

Ook dit jaar wordt de Startersprijs Midden Twente uitgereikt aan de beste
starter die in 2021 met een bedrijf is begonnen. De volgende bedrijven zijn
genomineerd: Cirqll uit Borne, Insyte technology uit Hengelo, Podcast in de
klas uit Hengevelde, SMAAK28 uit Hengelo en Studio LDE uit Delden.
Uitreiking
Op maandagavond 14 november wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens
het Starterscafé in Schouwburg Hengelo aan de Beursstraat. Deze avond
wordt georganiseerd door ROZ, Rabobank en de gemeenten Borne, Hengelo
en Hof van Twente.
Meer informatie over de Startersprijs en de genomineerden vindt u op
www.startersprijsmiddentwente.nl.
Het programma van het Starterscafé vindt u op www.rozgroep.nl/
starterscafe2022. Via dezelfde website kunt u zich ook aanmelden.

Collectes

Tot en met 29 oktober collecteert EHBO, afdeling Hengelo. Van 31 oktober tot
en met 5 november collecteert het Diabetes Fonds.

