Gezocht: ideeën voor Hengelo
Weet u één of meerdere raadsleden
van uw idee te overtuigen? Dan werkt u
samen uw idee uit tot een motie die in
een volgende raadsvergadering wordt
geagendeerd. De gemeenteraad van
Hengelo heeft voor de uitvoering van de
moties geld gereserveerd.

Informatie van de
gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 26 juli 2022

Wie een goed idee heeft voor
Hengelo kan op dinsdagavond
11 oktober terecht op de motiemarkt in het stadhuis. Op deze
markt kan iedereen ideeën en
plannen voor de stad onder de aandacht van raadsleden brengen.

Hoe werkt de motiemarkt?

Hebt u zich aangemeld, dan krijgt u op
11 oktober een kraampje op de motiemarkt. Raadsleden lopen langs de
verschillende kraampjes om een
toelichting op de ideeën te krijgen en te
zien of het wat voor hun partij is. Is er

een ‘match’, dan vult u samen met het
raadslid een formulier in en levert dat in
bij de ‘marktmeester’. Met dat formulier
verplicht u zich om gezamenlijk de tekst
voor de motie op te stellen.

Aanmelden

Hebt u een idee, dan kunt u zich tot
1 oktober aanmelden om mee te doen.
Aanmelden kan via het aanmeldformulier
op www.hengelo.nl/motiemarkt.
Wilt u eerst meer weten? Mail of bel dan
met de raadsgriffie, via raadsgriffie@
hengelo.nl of 14074.

Reizen met de Goan app
Met de handige, vernieuwde Goan
app kunnen alle Hengeloers gebruik
maken van verschillende vormen
van vervoer: met de trein, bus,
Regiotaxi of ander deelvervoer.
In Hengelo zijn een paar nieuwe vormen
van vervoer die u nu ook kunt boeken
met de Goan app.

ANWB AutoMaatje

Zo kunt u een rit boeken voor ANWB
AutoMaatje. Vrijwilligers vervoeren
mensen die minder mobiel zijn en die
geen andere vervoersmogelijkheid hebben. Kijk voor meer informatie op www.
wijkrachthengelo.nl/anwb-automaatje.

Reguliere procedure

Ontvangen

Beste Buur Bokaal!

Hebt u ook zo’n buurman of buurvrouw die altijd voor u klaarstaat? Die
u helpt bij de boodschappen, het tuinonderhoud of buiten zetten van de
afvalbak? Nomineer hem of haar dan voor de Beste Buur Bokaal. Zo geeft
u uw buur de waardering die hij of zij verdient.
Nomineren
Nomineren kan tot 15 augustus via www.bestebuurbokaal.nl. De uitreiking
vindt plaats op de jaarlijkse Burendag op zaterdag 24 september.

Startersprijs Midden Twente

Iedereen die in 2021 in Borne, Hengelo of Hof van Twente is gestart met
een eigen bedrijf maakt kans op de Startersprijs Midden Twente 2022.
Het maakt niet uit welk bedrijf of wat het product of dienst is, iedereen
die met een nieuw bedrijf gestart is, kan winnen. Het enige dat men
moet doen om kans te maken, is het aanmeldformulier invullen op www.
startersprijsmiddentwente.nl.
Prijzen en uitreiking
Een deskundige jury kiest uit alle aanmeldingen de genomineerden én
de winnaar. De genomineerden ontvangen waardecheques die besteed
kunnen worden aan promotie of verdere doorontwikkeling van het bedrijf.
De winnaar ontvangt € 3.000, de genomineerden elk € 1.000. Ook krijgen
zij 10 uur coaching door ervaren ROZ-coaches.
De winnaar wordt bekendgemaakt op maandagavond 14 november in
Schouwburg Hengelo.
Aanmelden
Ga naar www.startersprijsmiddentwente.nl en vul vóór 15 augustus het
aanmeldformulier in.
Meer weten over de Startersprijs? Neem dan contact op met ROZ
(Regionale Organisatie Zelfstandigen), telefoon (074) 241 5100.

Winnaar en genomineerden Startersprijs 2021

•B
 iesbosch nabij 7, oprichten woonhuis
(15-07-2022)
•	Bijenkorf nabij 10, oprichten 52 woningen
(15-07-2022)
•	Borgmanweg 7, kappen 5 populieren
(14-07-2022)
•	Buitenweg 25, plaatsen PV-installatie
(12-07-2022)
•	Deurningerstraat 310, oprichten
woonhuis (14-07-2022)
•	Goudstraat 20, aanpassen entrees in
showroom en uitbreiden verdiepingsvloer (15-07-2022)
•	Grundellaan 32, veranderen/vergroten
en verduurzamen woonhuis
(13-07-2022)
•	Havenkade 46, plaatsen kozijnen
(19-07-2022)
•	Koekoekweg 67, plaatsen hekwerk op
dakterras (20-07-2022)
•	Kuipersdijk 89, veranderen/vergroten
woonhuis (14-07-2022)
• Langelermaatweg 67, intern verbouwen
woonhuis (14-07-2022)
•	Lepelaarstraat 37, veranderen/vergroten
woonhuis (12-07-2022)
•	Magnoliastraat nabij 6 (tussen Seringen	straat en Magnoliastraat), handelen in
strijd met bestemmingsplan (vestigen
14 tiny houses, tijdelijk voor 10 jaar)
(13-07-2022)
•	Oldenzaalsestraat 391, veranderen/
vergroten woonhuis (20-07-2022)
•	Raoul Wallenbergstraat 9, plaatsen
dakkapel (15-07-2022)
•	Sportlaan Driene nabij 8, oprichten
	4 woongebouwen met totaal 200 woonunits (tijdelijk voor 10 jaar) (08-07-2022)
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Noaberhopper

Daarnaast is er een extra taxiservice
beschikbaar: de Noaberhopper. Deze
nieuwe vervoersdienst is bedoeld voor
iedereen die korte afstanden binnen
Twente wil reizen. De Noaberhopper
brengt u vanaf vaste verzamelpunten
(zogenoemde hubs) naar een huisadres,
of andersom. Bijvoorbeeld naar de
binnenstad, het Twentebad, ziekenhuis ZGT of IKEA. Kijk voor meer
informatie op www.noaberhopper.nl.
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Download de app gratis in de App
Store of via Google Play.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

V

ste nieuwe beslisdatum 31-08-2022.
•	Oosterveldsingel nabij 30, uitbreiden
bedrijfspand en hebben uitweg.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met bouwbesluit.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 27-08-2022.
•	Steijnstraat 29, wijzigen achtergevel.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met bouwbesluit.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 01-09-2022.

Opschorten beslistermijn

•	Nico Maasstraat 8, ombouwen tennisvelden naar padelbanen. Opschorten
beslistermijn op verzoek van de
aanvrager. Door dit besluit is de nieuwe
beslisdatum 30-09-2022.

Verleend

•	Anton van Duinkerkenstraat 48, vervangen houten kozijnen door kunststof
kozijnen en plaatsen badkamerraam
(18-07-2022)
•	Beckumerstraat 44 en 46, gedeeltelijk
vervangen erfafscheiding (15-07-2022)
•	Berfloweg 204, plaatsen tuinhuisje
(18-07-2022)
•	Deurningerstraat 178, plaatsen dakkapel
(20-07-2022)
•	Haaksbergerstraat 199B, wijzigen
schuur naar woning (20-07-2022)
•	Haarweg 3, uitbreiden praktijkcentrum
RIBO en toevoegen winkelfunctie
(21-07-2022)
•	Krabbenbosweg 10, plaatsen overkapping en wijzigen voorgevel bedrijfshal
(15-07-2022)
•	Kroeskarperstraat 20, vergroten
woonhuis met uitbouw en plaatsen
overkapping (18-07-2022)
•	Leurinkstraat 8, plaatsen dakkapel
(19-07-2022)
De publicatie van bovenstaande aanvragen •	Leuvenstraat 30, plaatsen schutting
(18-07-2022)
is bedoeld om u tijdig te informeren over
•	Mr. P.J. Troelstrastraat 91, veranderen/
aanvragen die bij het college van B en W
vergroten woonhuis (15-07-2022)
zijn binnengekomen. In dit stadium is het
•	Pruisische Veldweg 66, veranderen/
niet mogelijk om bezwaar te maken.
vergroten woonhuis (15-07-2022)
Wanneer u belanghebbende bent, kunt u
•	Oelersteeg 20, plaatsen tijdelijke
een reactie geven.
woonunit (voor 9 maanden) en hiervoor
handelen in strijd met regels ruimtelijke
Verlengen beslistermijn
ordening (18-07-2022)
•	Anton van Duinkerkenstraat 1, plaatsen
•	Oude Postweg 44, vervangen kozijnen
overkapping. Verlengen beslistermijn
en deuren (19-07-2022)
met maximaal 6 weken in verband met
bouwbesluit. Door dit besluit is de uiter- •	Roemer Visscherstraat 15, plaatsen
dakkapel (19-07-2022)
ste nieuwe beslisdatum 28-08-2022.
•	Van Markenstraat 7, veranderen/
•	Deurningerstraat 178, plaatsen
vergroten berging (18-07-2022)
dakkapel. Verlengen beslistermijn met
•	Vlierbes 52, verplaatsen uitweg
maximaal 6 weken in verband met
(21-07-2022)
bouwbesluit. Door dit besluit is de uiter-

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken geduVeel zak
rende zes weken op afspraak inzien bij
www.he
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.

Geweigerd

•	Europalaan 202, plaatsen tijdelijke
signing (voor 2 jaar) (15-07-2022)
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.

Uitgebreide procedure
Ontvangen

•	Klaas de Rookstraat 49, actualiseren
omgevingsvergunning voor brandveilig
gebruik (19-07-2022)
Rectificatie
In het Gemeentenieuws van 5 juli 2022
was de ontvangen omgevingsvergunning
gepubliceerd onder reguliere procedure.
Dit moet zijn onder uitgebreide procedure.
•	Parallelweg SS 87, oprichten 2-onder-1
kap woning en hiervoor handelen in
strijd met bestemmingsplan en hebben
2 uitwegen (10-06-2022)
De ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
zienswijzen indienen tegen de ontwerpbesluiten die ter inzage worden gelegd.

Wet bodembescherming
Ingekomen meldingen

Het college van B en W heeft op 13 juli
2022 meldingen op grond van het Besluit
uniforme saneringen ontvangen van
Stadler Service Nederland BV en Phulath
BV. Deze meldingen gaan over het
voornemen om een bodemsanering uit
te voeren aan respectievelijk:
•	Waarbekenweg 2B, kadastrale sectie S,
nr. 830
•	Dikkersplein, kadastrale sectie D,
nr. 15477
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Vervolg bekendmakingen
Als de melding voldoet aan de Wet
bodembescherming, dan mag de
melder vijf weken na de ontvangstdatum
beginnen met de sanering.

Locaties beschikbare
standplaatsen
Vastgesteld

Op 19 juli 2022 zijn de beschikbare
locaties voor standplaatsen in Hengelo
vastgesteld. Voor de onderstaande
standplaatslocaties kan een vergunning
worden aangevraagd.
•	Woolderesweg, vaste standplaats, niet
beschikbaar op dinsdag, overige dagen
beschikbaar (geen gemeentelijke
stroomvoorziening)
•	Mozartlaan, vaste standplaats,
beschikbaar op maandag, donderdag
en zondag
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Kerstboomstandplaatsen
Voor de maand december kunt u een
standplaatsvergunning aanvragen om
kerstbomen te verkopen. Deze vergunning geldt voor één of meerdere dagen
per week. Hiervoor worden geen locaties
aangewezen, maar wordt per aanvraag
gekeken wat mogelijk is.
Standplaatsen op particulier terrein
De beschikbare vaste standplaatsen op
particulier terrein (Agathaplein, Beckum
en Het Plein) kunnen uitsluitend worden
ingenomen met vooraf verkregen
toestemming van de eigenaar.
Indienen
Geïnteresseerden kunnen tot en met
9 augustus 2022 een aanvraag voor
een standplaatsvergunning indienen via
www.hengelo.nl/standplaatsvergunning.
Daar vindt u ook meer informatie over
o.a. de voorwaarden, geldigheidsduur,
locatie en kosten.

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

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
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•	Winkelcentrum Hasselo, vaste
standplaats, beschikbaar op maandag,
woensdag en zondag
•	Winkelcentrum Slangenbeek, vaste
standplaats 1, beschikbaar op maandag, dinsdag, vrijdag en zondag
•	Winkelcentrum Slangenbeek, vaste
standplaats 2, beschikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en zondag
(geen bakkramen en geen gemeentelijke
stroomvoorziening)
•	Winkelcentrum Slangenbeek,
seizoensgebonden standplaats,
beschikbaar in oktober, november en
december
•	Winkelcentrum Dikkersplein, vaste
standplaats, beschikbaar op woensdag,
zaterdag en zondag
•	Winkelcentrum Dikkersplein, seizoensgebonden standplaats, beschikbaar in
oktober, november en december
•	Winkelcentrum Hengelose Es, vaste
standplaats, beschikbaar op maandag,
dinsdag, woensdag en zondag

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.

Adres gezocht

De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende personen:
Naam
Bakker, A.M.
Baranova, K.
Beloaie, C.
Benchellal, M.
Bruins, G.J.
El Azzouti, S.K.
Eminova, M.F.
Eneh, C.E.
Herasymchuk, S.
Hranovska, O.
Hubernitskyi, V.
Kleintjes, B.R.
Kyselov, D.
Ladanova, O.
Latsko, M.
Levchenko, H.
Levenov, A.D.
Levenova, Z.R.
Mehmedov, E.E.
Mohamdi, T.
Mosbah, L.A.

Geboren
01-10-1993
14-07-2002
26-06-1990
09-01-1990
03-07-1978
15-06-2001
22-01-1993
14-01-1998
06-03-1964
01-08-1989
19-06-1999
15-08-1997
31-08-1996
02-11-2003
01-01-1968
09-08-1952
10-02-1991
28-06-1993
17-09-1989
19-04-1995
02-11-1995

Naam
Nesterchuk, T.
Nijhof, M.R.C.
Orman, M.O.
Pieters, R.
Popova, V.
Razumovych, S.
Shpak, T.
Simak, A.
Simak, S.
Sobol, Y.
Stadniichuk, H.
Stadniichuk, V.
Syuleyman, A.I.
Tartuz, H.
Tartuz, O.
Tkachuk, M.
Tydir, N.
Veldwijk, M.S.
Zafor, A.
Zakharchenko, V.
Zubrytskyi, P.

Geboren
13-08-1985
05-03-1973
24-10-1994
17-02-1990
24-02-2001
13-03-1959
01-02-1995
29-05-2000
03-10-1997
03-05-1976
22-12-1993
12-01-1989
14-05-1971
23-12-1999
23-04-1988
26-07-2000
09-05-1979
16-01-1998
01-01-2000
08-05-1979
11-07-1999

Deze personen zijn verhuisd zonder dit aan de gemeente door te geven. Als u
genoemd wordt in deze lijst, neem dan contact op met het team Publieksdienstverlening. Tegelijk met deze publicatie verzendt de gemeente een brief
naar uw laatst bekende adres. Als de gemeente binnen vier weken geen
nieuwe adresgegevens ontvangt, wordt u uitgeschreven uit de basisregistratie
personen (BRP). Dat betekent dat u bijvoorbeeld niet meer bij de gemeente
terecht kunt voor een reisdocument, rijbewijs of andere voorzieningen, zoals
bepaalde uitkeringen. Ook andere lezers die informatie hebben over het adres
van de genoemde personen, worden verzocht contact op te nemen met het
team Publieksdienstverlening.

Wegwerkzaamheden
In verband met werkzaamheden zijn
de komende tijd de volgende wegen
afgesloten (zie ook www.hengelo.nl/
wegwerkzaamheden). Omleidingsroutes worden met borden aangegeven.
Genoemde data zijn onder voorbehoud.

•S
 telplaats (deels), 26 en 27 juli
• Brugstraat (tussen Marskant en
Beekstraat), 29 juli
• Telgen (tussen Markt en
Enschedesestraat), tot en met 29 juli
• Markt, tot en met 23 december

