
Op zaterdagmiddag 21 mei organiseren Hengelo Sport, 
Wijkracht en de gemeente Hengelo bij het FBK-stadion een 
sportmarkt voor passend sporten.

Sportverenigingen uit heel Hengelo presenteren tijdens deze markt hun 
aanbod op het gebied van passend sporten. Dat is voor iedereen die moeite 
ervaart bij sporten en bewegen. De sportmarkt is gratis te bezoeken voor 
jong en oud!

Aanbod
Iedereen die vanwege een beperking (of door welke reden dan ook) moeite 
heeft met het vinden van een sport, kan tijdens de sportmarkt in contact 
komen met diverse sportaanbieders uit heel Hengelo. Veel verenigingen 
zijn aanwezig: van honkbal tot zumba, van kickboksen tot scouting. En 
natuurlijk kan men de sport ter plekke uitproberen! Ook aan creatieve 
Hengeloërs is gedacht. Atelier Z en Studio Kamak presenteren hun 
culturele aanbod.

Special Olympics 2022
In aanloop naar de Special Olympics Twente worden door de hele regio 
sportmarkten voor passend sporten georganiseerd. De Special Olympics 
Nationale Spelen 2022 is het grootste landelijke sportevenement voor men-
sen met een verstandelijke beperking. Van 10 tot 12 juni is Twente het decor 
van de Spelen. Hengelo is een van de veertien gemeenten die gekozen is als 
speelstad. In Hengelo worden de onderdelen atletiek en hockey gehouden.

Hengeloërs met veel medisch 
afval maken vaker dan gemiddeld 
gebruik van de ondergrondse 
container of laten vaker hun (zorg)
container legen. Daarom vergoedt 
de gemeente een deel van hun 
afvalkosten.

Omgevingsvergunningen 
Reguliere procedure 
Ontvangen 
•  Beckumerschoolweg 30, oprichten 

schuur (20-04-2022)
•  Enschedestraat nabij 406, oprichten 

schuurwoning (12-04-2022)
•  Gerard Doustraat 52, plaatsen dak-
 opbouw en 2 schuifpuien (15-04-2022)
•  Groenhofstraat 45, vergroten woonhuis 

met uitbouw (20-04-2022)
•  Haringvliet nabij 2, oprichten woonhuis 

(15-04-2022)
•  Hasebroekstraat 7, vergroten woon-

huis met aanbouw (15-04-2022)
•  Hengelose Esstraat 12, hebben uitweg 

(08-04-2022)
•  Hoek Boortorenweg/Zoutwinnings-

weg, bouwen fundering en plaatsen 
overkapping (14-04-2022)

•  Jungstraat 5, plaatsen overkapping 
(19-04-2022)

•  Klaverstraat 47, vergroten en veran-
deren woonhuis, hebben uitweg en 
kappen 1 boom (12-04-2022)

•  Krabbenbosweg 10, plaatsen overkap-
ping en wijzigen voorgevel bedrijfshal 
(19-04-2022)

•  Nico Maasstraat 8, hebben uitweg 
(07-04-2022)

•  Ottoweg 58, verduurzamen woonhuis 
en plaatsen 3 dakkapellen (16-04-2022)

•  Pastoor Ossestraat 22, handelen in 
strijd met bestemmingsplan (gebruiken 
gebouw als kantoor en als zelfstandige 
woonruimte) (19-04-2022)

•  Willemstraat 71A, Dorpsmatenstraat 
50, Marskant 79 en Brugstraat, hande-

  len met gevolgen voor beschermde 
monumenten (oprichten 29 woningen, 
12 koop-of huurappartementen, 

  2 koopwoningen en hebben uitwegen) 
(08-04-2022)

Gemeente gesloten
De gemeente is woensdag 27 april (Koningsdag) gesloten.

Afvalinzameling Koningsdag 
Op woensdag 27 april (Koningsdag) haalt Twente Milieu geen afval op. 
In plaats daarvan komt Twente Milieu op zaterdag 30 april 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 30 april 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 woensdag 27 april gesloten.

Voedselfiets
Op woensdag 27 april (Koningsdag) rijdt de voedselfiets niet. U kunt uw 
etensresten meegeven op een andere dag.

Vrijwilligers opvang vluchtelingen gezocht 
Voor de opvang van Oekraiënse vluchtelingen worden met spoed 
vrijwilligers gezocht. Het gaat om de opvanglocatie aan de Hazenweg 
(het voormalige stadskantoor). Er zijn nog mensen nodig voor o.a. de 
maaltijduitgifte, als gastheer/gastvrouw en voor bemanning van de 
receptie/informatiebalie en de recreatieruimte. Kijk voor meer informatie 
over alle functies op www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl > 
Vacaturebank.

Er is bezetting nodig van maandag tot en 
met zondag, in de volgende tijdvakken:
07.00 - 11.00 uur
11.00 - 15.00 uur
15.00 - 19.00 uur
19.00 - 23.00 uur

Aanmelden of meer weten?
Hebt u vragen, neem dan contact op met Tijske Dekker, 
e-mail t.dekker@wijkracht.nl. 
Wilt u zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met Rémi Dogger, 
e-mail r.dogger@wijkracht.nl. 

Gemeente
nieuws

Informatie van de 
gemeente Hengelo

Sportmarkt voor passend sporten

Dinsdag 26 april 2022

Officiële bekendmakingen
•  Zuidelijke Havenweg 40V, veranderen/

vergroten bedrijfspand (07-04-2022)

De publicatie van deze 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
•  Bartelinkslaantje 12, hebben uitweg 

(20-04-2022)
•  Dagpauwoog 1 (kavel 10), oprichten 

woonhuis en hebben uitweg 
 (25-04-2022)
•  Grevelingen 8 (aanvraag gepubliceerd 

als Grevelingen nabij 6, kavel 36), 
oprichten woonhuis met bijgebouwen 
en hebben uitweg (22-04-2022)

•  Haaksbergerstraat 51, kappen 3 berken 
 en 1 beuk (14-04-2022)
•  Hollands Diep 40 (aanvraag gepubli-

ceerd als Hollands Diep nabij 10, kavel 
31) oprichten woonhuis en hebben 
uitweg (20-04-2022)

•  Max van der Stoelstraat 3, hebben 
uitweg (20-04-2022)

•  Van Alphenstraat 13, kappen 2 dennen 
(14-04-2022)

•  Zwaluwstraat 28, plaatsen dakkapel 
(22-04-2022)

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedu-
rende 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
•  Backenhagenlaan 200, brandveilig 

gebruiken gebouw en gedeeltelijk ver-
vangen brandscheiding (13-04-2022)

De ingediende aanvraag ligt niet ter 
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel 
zienswijzen indienen tegen het ontwerp-
besluit dat ter inzage wordt gelegd.

Besluiten lozen buiten 
inrichtingen 

Maatwerkvoorschriften 
lozing op riool 
Het college van B en W heeft besloten 
onder voorwaarden toe te staan dat niet 
verontreinigd grondwater wordt geloosd 
op de gemeentelijke riolering aan de:
•  Bataafse Kamp in verband met aanleg 

drainage
•  B.P. Hofstedestraat in verband met 

reconstructie straat
•  Kruising Deldenerstraat/Tuindorp-
  straat in verband met rioolwerkzaam-

heden.
•  Deldenerstraat 36, in verband met 

plaatsen kelder

Inzien en bezwaar
U kunt de besluiten en de bijbehorende 
stukken van 27 april tot en met 7 juni 
2022 op afspraak inzien bij het team VTH 
Leefomgeving. Bent u belanghebbende, 
dan kunt u tot en met deze datum een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van B en W. Hebt u bovendien een 
spoedeisend belang, dan kunt u schrif-
telijk 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.

•  Wolfkaterweg (t.h.v. Eekendiekske), tot 
en met 29 april

•  Simon Stevinstraat (deels), tot en met 
29 april

•  Kruising Deldenerstraat/Tuindorp-
 straat, tot en met 29 april
•  Spoorwegovergang Kuipersdijk, 
  28 april 23.00 uur tot en met 1 mei 

23.00 uur
•  Spoorwegovergang Pruisische 

Veldweg, 28 april 23.00 uur tot en met 
1 mei 23.00 uur

•  Spoorwegovergang Nieuwe Grens-
weg, 28 april 23.00 uur tot en met 

 3 mei 23.00 uur
•  Valeriusstraat (deels), tot en met 6 mei

Tegemoetkoming bij veel medisch afval

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

Vervolg bekendmakingen

zzzzzz

Zaterdag 
21 mei

vanaf 12.00 uur
FBK-stadion

Medisch afval is bijvoorbeeld stoma-,
incontinentie- of dialysemateriaal. De 
vergoeding bedraagt dit jaar maximaal 
135,20 euro.

Aanvragen
Hebt u een tegemoetkoming voor 2021 
ontvangen, dan stuurt de gemeente u in 
de tweede helft van april automatisch 
het aanvraagformulier voor 2022 toe.

Hebt u in 2021 geen aanvraag gedaan, 
maar hebt u hier in 2022 mogelijk wel 
recht op, dan kunt u vanaf 1 mei tot 
uiterlijk 15 december 2022 een aan-
vraag indienen bij de gemeente.
U kunt het aanvraagformulier en de 
bijbehorende folder downloaden via 
www.hengelo.nl/medischafval. U zorgt 
zelf voor een envelop voor het insturen 

van het bewijsmateriaal en het ingevulde 
aanvraagformulier.
Kunt u het aanvraagformulier zelf niet 
printen, dan kunt u het ook opvragen 
bij het Zorgloket via telefoon (074) 245 
9131. U krijgt dan aanvraagformulier,  
folder en antwoordenvelop per post 
thuisgestuurd. U kunt deze ook ophalen 
bij huisarts of apotheek.

Zorgcontainer
Woont u in een laagbouwwoning, hebt 
u veel medisch afval en bent u niet in 
staat om zelf uw afval weg te brengen 
naar een ondergrondse container, dan 
kunt u een zorgcontainer aanvragen. De 
zorgcontainer is een grijze container die 
Twente Milieu op afroep komt legen. Kijk 
voor meer informatie op www.hengelo.nl/
zorgcontainer.

Hebt u geen (voor)tuin, maar wilt u 
wel graag meer groen in de straat? 
Dan kunt u een geveltuin aanleggen!

Zo’n tegeltuintje is bedoeld voor straten 
waar geen voortuinen zijn. U mag dan een 
paar tegels van de stoep, direct grenzend 
aan de voorgevel van uw woning, weg-
halen en er groen voor in de plaats zetten.

Uw straat wordt er kleuriger en gezelliger 
van, en ook voor dieren is groen onmis-
baar. Vogels eten ervan, schuilen erin of 
maken er een nest. En bijen en vlinders 
leven van de nectar en het stuifmeel 

Meer groen in de straat? 
Leg een geveltuin aan!

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

•  Brinkstraat (tussen Marktstraat en 
Beekstraat) en Molenstraat (tussen 
Markt en Nieuwstraat), tot en met 

 6 mei
•  Anninksweg (t.h.v. spoorbrug), tot en 

met 13 mei
•  Kruising Bankastraat/Coldstream, 
 2 tot en met 13 mei
•  Jan van Galenstraat (t.h.v. Ir. Scheffer-
 laan), 20 mei
•  Telgen (tussen Markt en Nieuwstraat), 

tot en met 27 mei
•  Kruising Deldenerstraat/Tuindorp-
  straat/Helmersstraat, 2 tot en met 
 27 mei
•  Mitchamplein tot en met 27 mei

Vervolg bekendmakingen

van het bewijsmateriaal en het ingevulde 
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bij huisarts of apotheek.

Zorgcontainer
Woont u in een laagbouwwoning, hebt 
u veel medisch afval en bent u niet in 
staat om zelf uw afval weg te brengen 
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paar tegels van de stoep, direct grenzend 
aan de voorgevel van uw woning, weg-
halen en er groen voor in de plaats zetten.

Uw straat wordt er kleuriger en gezelliger 
van, en ook voor dieren is groen onmis-
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maken er een nest. En bijen en vlinders 
leven van de nectar en het stuifmeel 

Meer groen in de straat? 
Leg een geveltuin aan!

www.hengelo.nl/melding

Download de 
MijnGemeente app

De MijnGemeente app 
is verkrijgbaar via: 

Melding doen?

Wegwijzer
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
 Alleen op afspraak! 
•  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 woensdag 27 april gesloten.

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/contact-
formulier
Facebook: www.facebook.com/
gemeentehengelo
Twitter: @gemeentehengelo
Instagram: gemeentehengelo

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

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.

van sommige planten. Ook met een 
eenvoudig geveltuintje, kunt u de natuur 
een handje helpen.

Zo’n tuintje moet u wel eerst aanvragen 
bij de gemeente. En er zijn nog een paar 
spelregels waar u rekening mee moet 
houden. Kijk voor meer informatie op 
even op www.hengelo.nl/tegeltuintje.

Hebt u tegels vervangen door groen? 
Doe mee aan het NK Tegelwippen en 
geef uw gewipte tegels door via 
www.nk-tegelwippen.nl.


