
Hengelo is volop in ontwikkeling. 
Om Hengelo in de toekomst leef-
baar, verkeersveilig en bereikbaar 
te houden, is een mobiliteitsplan 
gemaakt. Het plan ligt nu ter 
inzage.

Hengelo is een aantrekkelijke gemeente  
om in te wonen en te werken. En volop 
in ontwikkeling. De stad groeit, qua 
aantal inwoners en bedrijvigheid. De 
regio onderscheidt zich als een van de 
top-technologische regio’s. Deze groei 
biedt vele kansen, maar brengt ook 
opgaven met zich mee op het gebied van 
mobiliteit en bereikbaarheid. De wereld 
om ons heen verandert en ontwikkelin-
gen in de mobiliteitssector gaan snel. 
Technologische innovaties volgen elkaar 
snel op en brengen nieuwe kansen. Zoals 
elektrische voertuigen, deelmobiliteit en 
Mobility as a Service (MaaS).

We willen meebewegen met deze ontwik-
kelingen. Daarom is er behoefte aan een 

Mobiliteitsplan

Concept
Het college van B en W heeft op 22 novem-
ber 2022 het concept Mobiliteitsplan 
‘Heel Hengelo in beweging’ vastgesteld. 
Het mobiliteitsplan geeft antwoord op 
de vraag hoe we Hengelo in de toekomst 
leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar hou-
den. De manier waarop we ons bewegen 
verandert, zoals de ontwikkeling van 
e-bikes en deelvervoer én de mogelijk-
heden die digitalisering met zich mee-
brengen. We zetten in op een groeiende 
gemeente en dat betekent meer mensen, 
meer bedrijven en meer verplaatsingen. 
Maar in een stad die steeds drukker 
wordt, is er niet altijd genoeg ruimte.

Inzien en zienswijzen
U kunt het concept Mobiliteitsplan van 
30 november 2022 tot en met 17 januari 
2023 inzien op www.hengelo.nl/terinzage. 
Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk 
of mondeling uw zienswijze indienen bij 
het college van B en W o.v.v. zaaknummer 
3518435. Voor het mondeling indienen 
van zienswijzen en meer informatie kunt u 
contact opnemen met Iris Lansink.

Omgevingsvergunningen

Reguliere procedure
Ontvangen
•   2e Flierveldsdwarsweg (nabij Flier-
 veldsweg 26), kappen 13 populieren 
 (17-11-2022)
•   Biesbosch nabij 6 (kavel 31A), 

oprichten vrijstaand woonhuis en 
hiervoor handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening en hebben uitweg 
(18-11-2022)

•   De Wetstraat 33B, handelen in strijd 
met bestemmingsplan (kamer-

 bewoning) (16-11-2022)

De gemeenteraad vergadert
Politieke Markt
De gemeenteraad houdt op dinsdag 6 december een Politieke Markt in 
het stadhuis. Het programma is als volgt:

Raadzaal
19.30 - 20.45 uur  Invoeren Huisvestingsverordening t.b.v. opkoop-        

bescherming
21.00 - 22.00 uur Parameters herziening grondexploitaties 2023
22.00 - 22.30 uur  Grondprijs kavels 34 en 35 bedrijventerrein 
  Westermaat de Veldkamp

Burgerzaal
19.30 - 20.30 uur Voorbereidingskrediet zonneveld Boeldershoek
21.00 - 22.30 uur Integraal huisvestingsplan onderwijs

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.

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op woensdag 7 december vanaf 19.30 uur in 
de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
•   Grondexploitatie De Hofmakerij, Hart van Zuid
•   Benoeming leden Rekenkamer Hengelo
•   Verordening ‘Wijziging Erfgoedverordening gemeente Hengelo 2018 in 

verband met invoering Omgevingswet’
•   Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit

U bent welkom om de raadsvergadering bij te wonen. U kunt de vergadering 
ook volgen via www.hengelo.nl/gemeenteraad.

De agenda’s kunnen nog wijzigen. Kijk voor de definitieve agenda’s en de 
bijbehorende stukken op www.hengelo.nl/bestuursagenda.

Bijeenkomst nieuwe Sportvisie 2023
Op donderdag 8 december is er om 19.30 uur in de burgerzaal van het 
stadhuis een bijeenkomst over de nieuw op te stellen sport- en beweegvisie 
2023. In de nieuwe visie moet een duidelijke verbinding gemaakt worden 
tussen het sociaal domein en het beoefenen van sport. Sport kan namelijk 
op veel meer aspecten een maatschappelijke meerwaarde hebben. 
Bent u betrokken bij een sportvereniging of een sportaanbieder en wilt u 
graag meedenken? Meld u zich dan aan voor de bijeenkomst door een 
e-mail te sturen naar b.timmermans@hengelo.nl. Vermeld in de mail ook 
de naam van uw sportvereniging.

Hebt u de enquête over afval al ingevuld?
Graag horen we uw mening over afval(dumping) 
in uw buurt. Door enkele vragen te beantwoorden, 
krijgen we beter inzicht of de aanpak om overlast 
te verminderen werkt. U opent de vragenlijst door 
de QR-code te scannen of ga naar www.hengelo.nl/
vragenlijstafval. Over een half jaar houden we een 
tweede vragenronde.
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visie op mobiliteit en een uitvoeringsplan 
met het oog op de (nabije) toekomst.

Keuzes maken
We moeten nu de juiste keuzes maken 
over hoe de verplaatsingen binnen en 
van en naar onze gemeente worden 
gemaakt. Zonder een actief mobiliteits-
beleid voorzien we een toenemend 
aantal knelpunten op het gebied van 
leefbaarheid en verkeersveiligheid. De 
bereikbaarheid van economisch belang-
rijke gebieden zoals bedrijventerreinen 
en de binnenstad komen onder druk te 
staan. Ook zonder de groei van de stad 
zien we nieuwe kansen en uitdagingen 
op ons afkomen, waar we nieuw beleid 
voor willen opstellen. Denk bijvoorbeeld 
aan de opkomst van deelmobiliteit, 
e-bikes en pakketbezorging.

Plan ter inzage
Om dit in goede banen te leiden, om de 
groei mogelijk te maken, en om de leef-
baarheid, verkeersveiligheid en bereik-

•   Deldenerstraat 74, realiseren shortstay 
appartement in bestaand woonhuis en 
hiervoor handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening (18-11-2022)

•   Floris Versterstraat 17, plaatsen airco 
(20-11-2022)

•   Frezerij 74 t/m 94 (even), wijzigen 
constructie (brandwerendheid) van 

 11 woonhuizen (18-11-2022)
•   Haaksbergerstraat nabij 65, uitvoeren 

gestuurde boring aanvoergemaal 
(16-11-2022)

•   Loodsstraat 22, handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening (afwijken 
van gebruiksregels) (17-11-2022)

•   Rozenstraat 47, verplaatsen uitweg 
(20-11-2022)

•   Steenzoutweg 28, hebben uitweg 
(17-11-2022)

•   Steve Bikostraat 25, plaatsen veranda 
(18-11-2022)

•   Twijnstraat 8, kappen 1 esdoorn 
 (15-11-2022)
•   Vikkerhoekweg 50, kappen 1 kers en 
 1 esdoorn (22-11-2022)
•   Waarbekenweg 76, vergroten woon-

huis met opbouw (22-11-2022)

De publicatie van bovenstaande aanvra-
gen 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
•   Isaäc da Costastraat 83, oprichten 

zorgcentrum, kappen 10 acacia’s en 
  1 beuk en hebben 2 uitwegen. 

Verlengen beslistermijn met maximaal 
6 weken in verband met Bouwbesluit. 
Door dit besluit is de uiterste nieuwe 
beslisdatum 04-01-2023.

•   Klaas de Rookstraat 22, plaatsen 
dakkapel. Verlengen beslistermijn met 

maximaal 6 weken in verband met 
Bouwbesluit en welstandtoetsing. 
Door dit besluit is de uiterste nieuwe 
beslisdatum 03-01-2023.

•   Steenzoutweg nabij 9, oprichten complex 
  met kleinschalige werk-/opslagruimten 

en hebben 2 uitwegen. Verlengen 
beslistermijn met maximaal 6 weken 
in verband met Bouwbesluit. Door dit 
besluit is de uiterste nieuwe beslis-

 datum 05-01-2023.
•   Waarbekenweg 1, bedrijfswoning 

geschikt maken voor kamerbewoning. 
Verlengen beslistermijn met maximaal 
6 weken in verband met Bouwbesluit. 
Door dit besluit is de uiterste nieuwe 
beslisdatum 09-01-2023.

Opschorten beslistermijn
•   Buitenweg 25, plaatsen PV-installatie. 

Opschorten beslistermijn op verzoek 
van de aanvrager. Door dit besluit is de 
nieuwe beslisdatum 24-02-2023.

Verleend
•   Beitelstraat 28, hebben uitweg 
 (21-11-2022)
•   Hamerstraat 6, veranderen gevel 
 (21-11-2022)
•   Loodsstraat 6, vergroten/uitbreiden 

bedrijfshal (23-11-2022)
•   Louis Bouwmeesterstraat 115, 

plaatsen dakkapel (23-11-2022)
•   Louis Saalbornstraat 40, plaatsen 

schutting (21-11-2022)
•   Mr. P.J. Troelstrastraat 12 (aanvraag 

gepubliceerd als Mr. P.J. Troelstrastraat 
10 en 12), samenvoegen 2 woonhuizen 
naar 1 woonhuis (18-11-2022)

•   Sluitersdijk 42, intern verbouwen 
zorgboerderij (22-11-2022)

•   Wilbertstraat 15A, intern verbouwen 
basisschool (22-11-2022)

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 

Adres gezocht
De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende personen:
Naam Geboren Naam Geboren

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.

Vervolg bekendmakingen

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. 

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.

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:

Heb ik recht op individuele inkomenstoeslag?
Hebt u al 3 jaar (of langer) onafgebroken een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden individuele 
inkomenstoeslag krijgen. Dat kan één keer per jaar. U mag zelf weten waar u het geld aan uitgeeft.

Wanneer betaalt de gemeente de individuele inkomenstoeslag uit?
Hebt u een lopende bijstandsuitkering en verwachten wij dat u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u eind oktober een 
brief met een aanvraagformulier voor de individuele inkomenstoeslag thuisgestuurd gekregen.
•   Hebt u vóór 10 november het aanvraagformulier ingeleverd? Dan krijgt u de toeslag vóór 1 december 2022 uitbetaald.
•   Levert u ná 10 november maar vóór 10 december het aanvraagformulier in, dan betalen we de toeslag uit vóór 24 december 

2022.
•   Levert u ná 10 december het aanvraagformulier in, dan pakt uw klantmanager de aanvraag op. De afhandelingstermijn van 

deze aanvraag is maximaal 8 weken.
•   Bent u cliënt en hebt u na 1 december 2022 nog géén brief met aanvraagformulier ontvangen? En bent u zelf wel van 

mening dat u aan de voorwaarden voldoet? Dan vraagt u zelf de toeslag aan via het aanvraagformulier.

Zelf aanvragen
Voldoet u aan de voorwaarden, maar hebt u geen bijstandsuitkering? Maar wel een inkomen rond bijstandsniveau 
(bijvoorbeeld een Wajong-, Wao- of Wia-uitkering)? Dan moet u zelf een aanvraag doen.
Let op: U kunt alleen voor dit jaar een aanvraag doen en niet meer over eerdere jaren.

Hoe kom ik aan een aanvraagformulier?
Ga naar www.hengelo.nl/inkomenstoeslag. Daar vindt u ook meer info over de voorwaarden en de hoogte van de toeslag.
U kunt het formulier online invullen (onder het kopje ‘Zelf aanvragen’). U hebt daarbij wel uw DigiD nodig.
Of u print het formulier, vult de gegevens in en stuurt het per post op.

U kunt ook een formulier ophalen bij het Zorgloket in het stadhuis. Kijk voor de openingstijden in de Wegwijzer onderaan deze 
pagina.

baarheid in de toekomst goed te houden, 
moeten er keuzes gemaakt worden. Die 
keuze vindt u terug in het mobiliteitsplan 
‘Heel Hengelo in beweging’. 

Het plan ligt van 30 november tot en 
met 17 januari ter inzage. U vindt het 
op www.hengelo.nl/terinzage. Kijk voor 
meer informatie over de procedure onder 
‘Officiële bekendmakingen’.

De gemeente Hengelo heeft bij 
Menzis een collectieve zorgver-
zekering afgesloten voor mensen 
met een laag inkomen: ‘Garant-
verzorgd’. Deze verzekering is zeer 
uitgebreid en geeft zekerheid over 
extra zorg. Overstappen kan tot 
1 januari 2023.

Voordelen van ‘Garantverzorgd’
Komt u in aanmerking, dan krijgt u een 
collectiviteitskorting van 9% op de aanvul-
lende verzekering. Daarnaast bent u voor 
extra zorgkosten verzekerd. Bijvoorbeeld 
eens in de twee jaren een gratis bril of 
de vergoeding van de eigen bijdrage 
huishoudelijke hulp. 
U kunt ook kiezen voor het aanvullende 
pakket 3. Dan hoeft u in 2023 het wettelijk 
eigen risico van € 385 niet te betalen.

Zorgverzekering lage inkomens 

Voor wie?
U komt voor de collectieve zorgverzekering 
in aanmerking als u een laag inkomen 
hebt. U hebt een laag inkomen als het 
netto inkomen van u en uw eventuele 
partner lager is dan de bedragen die in de 
tabel staan. Voorwaarden zijn ook dat u 
in Hengelo woont en u een aanvullende 
verzekering afsluit.

Zelf regelen of met hulp
U kunt de overstap zelf regelen via 
www.gezondverzekerd.nl. Lukt dat niet 
zelf of met hulp van familie of vrienden? 
Dan kunt u hulp krijgen van een overstap-
coach. Deze is op dinsdag 6 december 
van 09.00 tot 16.30 uur aanwezig bij de 
bibliotheek, Beursstraat 34. U kunt zo 
langskomen, een afspraak is niet nodig.

Maximum netto maandinkomen per 1 juli 2022 
(zonder vakantiegeld)

U bent nog niet 
met pensioen

U bent met 
pensioen

Alleenstaand / Alleenstaande ouder € 1.257 € 1.398
Echtpaar / Samenwonend € 1.795 € 1.893

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.

Besluit lozen buiten 
inrichtingen

Maatwerkvoorschrift lozing 
op riool
Het college van B en W heeft besloten 
onder voorwaarden toe te staan dat 
grondwater wordt geloosd op de 
gemeentelijke riolering aan de:
•   Oelerweg, vanwege het vervangen van 

een waterleiding ter plaatse van de 
kruising Oelerweg/Breemarsweg

Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende 
stukken van 30 november 2022 tot en 
met 10 januari 2023 op afspraak inzien 
bij het team VTH Leefomgeving. Bent u 
belanghebbende, dan kunt u tot en met 
deze datum een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van B en W. 
Hebt u bovendien een spoedeisend belang, 
dan kunt u schriftelijk een verzoek om 
een voorlopige voorziening (bijv. schor-
sing) doen bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Overijssel. Kijk voor 
meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Verkeerszaken

Verkeersbesluiten
Het college van B en W heeft de volgende 
verkeersbesluiten genomen:
•   Het aanwijzen van een gereserveerde 



Kerstverlichting in Hengelo
We zien steeds vaker initiatieven ontstaan om rond de kerstdagen de buurt 
te versieren met kerstverlichting. Prachtige initiatieven die zorgen voor een 
gezellig samenzijn én die licht geven in de donkere dagen. Als u verlichting 
in de openbare ruimte wilt ophangen, dan is het belangrijk dat dit wel veilig 
gebeurt. Het mag dus geen gevaarlijke situaties opleveren. Kerstverlichting in 
uw eigen tuin of op het balkon kunt u natuurlijk wel gewoon ophangen.

Versieren in de openbare ruimte?
In de openbare ruimte mag kerstverlichting worden opgehangen tussen 
6 december 2022 en 6 januari 2023. Om ervoor te zorgen dat dit op een 
verantwoorde manier gebeurt, kijken onze wijkbeheerders graag even met u 
mee. Zo voorkomen we samen onveilige situaties en blijft het versieren van de 
wijk ook écht leuk.
Gaat u binnenkort aan de slag? Laat het onze wijkbeheerders Dennis, Richard 
en Eric dan even weten via www.hengelo.nl/contact óf bel 14074.

NB: het is niet toegestaan om verlichting op te hangen in gemeentelijke 
bomen.

Verlichting ’s nachts
In onze binnenstad hangt de sfeerverlichting al eerder. In de namiddag en 
avond zorgt dit voor een warme uitstraling van de stad. In verband met de 
huidige energieprijzen wordt deze verlichting ’s nachts uitgeschakeld. Dat 
scheelt flink in de kosten. Hangt u ook sfeerverlichting op? Dan is dat een 
goede tip die flink wat besparing kan opleveren. En het is ook nog eens goed 
voor het milieu!

Collectes
Tot en met 3 december collecteert het Leger des Heils Fondsenwerving. 
Van 5 december tot en met 28 januari wordt er niet gecollecteerd.

NL-Alert testbericht
Op maandag 5 december rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert 
testbericht uit op uw mobiel. Dat gebeurt met een hard en doordringend alarm-
geluid. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een testbericht gaat.

Wat is NL-Alert?
NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat u waarschuwt en informeert 
bij een levens- of gezondheidsbedreigende situatie bij u in de buurt. In het 
bericht staat dan wat er aan de hand is, wat u moet doen en waar u meer infor-
matie en updates kunt vinden. Kijk voor meer informatie op www.nl-alert.nl.

Militaire oefening
Van 6 tot en met 9 december is er een militaire oefening in het gebied tussen 
Apeldoorn, Deventer, Rijssen, Hengelo, Groenlo en Arnhem. De militairen 
voeren verkenningen uit en houden bij duisternis verkeersknooppunten en 
bruggen onder waarneming vanuit waarnemingsposten. Ze verplaatsen zich 
bewapend door het gebied, te voet en met voertuigen, er wordt geen (oefen)
munitie gebruikt.

Werkzaamheden aan bushaltes
De komende maanden vernieuwt de provincie Overijssel de borden met reis-
informatie bij de bushaltes en het busstation in Hengelo. De nieuwe digitale 
informatieborden zijn moderner, beter leesbaar en energiezuiniger dan de 
oude borden. En met één druk op de knop is er ook audiobegeleiding. Verder 
worden de geleidelijnen bij de haltes aangepast.

De nieuwe borden geven informatie over de vertrektijden, vertragingen, 
omleidingen en alternatieve routes. Sommige haltes krijgen geen digitaal 
informatiescherm. Bij alle haltes blijft wel de papieren dienstregeling hangen.

Lichte verkeershinder
De straten blijven open voor doorgaand verkeer, maar door gedeeltelijke afzet-
ting kan er wel enige vertraging ontstaan. De bussen stoppen ter hoogte van 
de halte om reizigers in of uit te laten stappen. De werkzaamheden zijn eind 
juni 2023 afgerond. Kijk voor meer informatie op www.overijssel.nl/bushaltes.
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maximaal 6 weken in verband met 
Bouwbesluit en welstandtoetsing. 
Door dit besluit is de uiterste nieuwe 
beslisdatum 03-01-2023.

•   Steenzoutweg nabij 9, oprichten complex 
  met kleinschalige werk-/opslagruimten 

en hebben 2 uitwegen. Verlengen 
beslistermijn met maximaal 6 weken 
in verband met Bouwbesluit. Door dit 
besluit is de uiterste nieuwe beslis-

 datum 05-01-2023.
•   Waarbekenweg 1, bedrijfswoning 

geschikt maken voor kamerbewoning. 
Verlengen beslistermijn met maximaal 
6 weken in verband met Bouwbesluit. 
Door dit besluit is de uiterste nieuwe 
beslisdatum 09-01-2023.

Opschorten beslistermijn
•   Buitenweg 25, plaatsen PV-installatie. 

Opschorten beslistermijn op verzoek 
van de aanvrager. Door dit besluit is de 
nieuwe beslisdatum 24-02-2023.

Verleend
•   Beitelstraat 28, hebben uitweg 
 (21-11-2022)
•   Hamerstraat 6, veranderen gevel 
 (21-11-2022)
•   Loodsstraat 6, vergroten/uitbreiden 

bedrijfshal (23-11-2022)
•   Louis Bouwmeesterstraat 115, 

plaatsen dakkapel (23-11-2022)
•   Louis Saalbornstraat 40, plaatsen 

schutting (21-11-2022)
•   Mr. P.J. Troelstrastraat 12 (aanvraag 

gepubliceerd als Mr. P.J. Troelstrastraat 
10 en 12), samenvoegen 2 woonhuizen 
naar 1 woonhuis (18-11-2022)

•   Sluitersdijk 42, intern verbouwen 
zorgboerderij (22-11-2022)

•   Wilbertstraat 15A, intern verbouwen 
basisschool (22-11-2022)

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 

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.
•   Duizendpoot (tussen Waterjuffer en 
 Citroenvlinder), tot en met 30 november
•   Athenestraat (deels), tot en met 
 30 november
•   Oelerweg (tussen Breemarsweg en 

Dieselstraat, 1 rijbaan stadinwaarts) en 
Breemarsweg (1 rijbaan voor rechtsaf 
naar Oelerweg), tot en met 

 30 november
•   Kruising Oldenzaalsestraat/Eikstraat/

Wemenstraat (hinder), tot en met 
 2 december
•   Breemarsweg (tussen Haaksberger-

straat/Oelerweg en Stephensonstraat), 
30 november tot en met 12 december

Wegwerkzaamheden
•   Tulpstraat (t.h.v. nr. 31), 18 december 

12.00 - 20.00 uur
•   Wilderinksstraat (tussen Nijverheids-

traat/Jacobastraat en Mariastraat), 
 5 tot en met 22 december
•   Haaksbergerstraat (voet- en fietspad 

aan 1 zijde, vertraging voor auto-
 verkeer), 12 tot en met 23 december
•   Fietspad Laan Hart van Zuid (t.h.v. 

Stelplaats), tot en met 23 december
•   Leusveenweg, tot en met 23 december
•   Anthoniusstraat (in fases), tot en met 
 9 februari
•   Markt, tot en met 23 december en van 

9 januari tot en met 17 februari
•   Brinkstraat (tussen Marktstraat en 

Marskant), 9 januari tot en met 
 17 februari
•   Eendengang, 28 november tot en met 

17 maart

Vervolg bekendmakingen

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/contact-
formulier
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, 
losliggende stoeptegels of speelplekken 
kunt u snel en simpel doorgeven via 
de MijnGemeente-app. U kunt het ook 
doorgeven via www.hengelo.nl/melding. 
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.

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.

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:

Heb ik recht op individuele inkomenstoeslag?
Hebt u al 3 jaar (of langer) onafgebroken een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden individuele 
inkomenstoeslag krijgen. Dat kan één keer per jaar. U mag zelf weten waar u het geld aan uitgeeft.

Wanneer betaalt de gemeente de individuele inkomenstoeslag uit?
Hebt u een lopende bijstandsuitkering en verwachten wij dat u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u eind oktober een 
brief met een aanvraagformulier voor de individuele inkomenstoeslag thuisgestuurd gekregen.
•   Hebt u vóór 10 november het aanvraagformulier ingeleverd? Dan krijgt u de toeslag vóór 1 december 2022 uitbetaald.
•   Levert u ná 10 november maar vóór 10 december het aanvraagformulier in, dan betalen we de toeslag uit vóór 24 december 

2022.
•   Levert u ná 10 december het aanvraagformulier in, dan pakt uw klantmanager de aanvraag op. De afhandelingstermijn van 

deze aanvraag is maximaal 8 weken.
•   Bent u cliënt en hebt u na 1 december 2022 nog géén brief met aanvraagformulier ontvangen? En bent u zelf wel van 

mening dat u aan de voorwaarden voldoet? Dan vraagt u zelf de toeslag aan via het aanvraagformulier.

Zelf aanvragen
Voldoet u aan de voorwaarden, maar hebt u geen bijstandsuitkering? Maar wel een inkomen rond bijstandsniveau 
(bijvoorbeeld een Wajong-, Wao- of Wia-uitkering)? Dan moet u zelf een aanvraag doen.
Let op: U kunt alleen voor dit jaar een aanvraag doen en niet meer over eerdere jaren.

Hoe kom ik aan een aanvraagformulier?
Ga naar www.hengelo.nl/inkomenstoeslag. Daar vindt u ook meer info over de voorwaarden en de hoogte van de toeslag.
U kunt het formulier online invullen (onder het kopje ‘Zelf aanvragen’). U hebt daarbij wel uw DigiD nodig.
Of u print het formulier, vult de gegevens in en stuurt het per post op.

U kunt ook een formulier ophalen bij het Zorgloket in het stadhuis. Kijk voor de openingstijden in de Wegwijzer onderaan deze 
pagina.

Vraag van de maand

baarheid in de toekomst goed te houden, 
moeten er keuzes gemaakt worden. Die 
keuze vindt u terug in het mobiliteitsplan 
‘Heel Hengelo in beweging’. 

Het plan ligt van 30 november tot en 
met 17 januari ter inzage. U vindt het 
op www.hengelo.nl/terinzage. Kijk voor 
meer informatie over de procedure onder 
‘Officiële bekendmakingen’.

Zorgverzekering lage inkomens 

Zelf regelen of met hulp
U kunt de overstap zelf regelen via 
www.gezondverzekerd.nl. Lukt dat niet 
zelf of met hulp van familie of vrienden? 
Dan kunt u hulp krijgen van een overstap-
coach. Deze is op dinsdag 6 december 
van 09.00 tot 16.30 uur aanwezig bij de 
bibliotheek, Beursstraat 34. U kunt zo 
langskomen, een afspraak is niet nodig.

Maximum netto maandinkomen per 1 juli 2022 
(zonder vakantiegeld)

U bent nog niet 
met pensioen

U bent met 
pensioen

Alleenstaand / Alleenstaande ouder € 1.257 € 1.398
Echtpaar / Samenwonend € 1.795 € 1.893

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.

Besluit lozen buiten 
inrichtingen

Maatwerkvoorschrift lozing 
op riool
Het college van B en W heeft besloten 
onder voorwaarden toe te staan dat 
grondwater wordt geloosd op de 
gemeentelijke riolering aan de:
•   Oelerweg, vanwege het vervangen van 

een waterleiding ter plaatse van de 
kruising Oelerweg/Breemarsweg

Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende 
stukken van 30 november 2022 tot en 
met 10 januari 2023 op afspraak inzien 
bij het team VTH Leefomgeving. Bent u 
belanghebbende, dan kunt u tot en met 
deze datum een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van B en W. 
Hebt u bovendien een spoedeisend belang, 
dan kunt u schriftelijk een verzoek om 
een voorlopige voorziening (bijv. schor-
sing) doen bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Overijssel. Kijk voor 
meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Verkeerszaken

Verkeersbesluiten
Het college van B en W heeft de volgende 
verkeersbesluiten genomen:
•   Het aanwijzen van een gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken op de volgende locaties:

 o Jupiterstraat 10
 o Pasteurstraat 69
 o Koolzaadstraat 3
 o Salamanderstraat 35
 o Straatsburg 326
 o Weusthagstraat 16
 o Weusthagstraat 96

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 
30 november 2022 tot en met 10 januari 
2023 inzien op www.officielebekend-
makingen.nl. Wanneer u belanghebbende 
bent, kunt u tijdens de inzagetermijn een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van B en W. Kijk voor 
meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Locaties beschikbare
standplaatsen

Vastgesteld
Op 22 november 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

•   Winkelcentrum Hasselo, vaste 
standplaats, beschikbaar maandag, 
woensdag, donderdag en zondag

•   Winkelcentrum Slangenbeek, vaste 
standplaats 1, beschikbaar op maan-
dag, dinsdag, vrijdag en zondag

•   Winkelcentrum Slangenbeek, vaste 
standplaats 2, beschikbaar op maan-
dag, dinsdag, donderdag en zondag 
(geen bakkramen en geen gemeentelij-
ke stroomvoorziening)

•   Winkelcentrum Dikkersplein, vaste 
standplaats, beschikbaar op woens-
dag, zaterdag en zondag

•   Winkelcentrum Hengelose Es, vaste 
standplaats, beschikbaar op maandag, 
dinsdag, woensdag en zondag

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 
13 december 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.

Wet kinderopvang

Uitschrijving
In het Landelijk Register Kinderopvang is 
uitgeschreven:
•   Smallsteps BV, locatie kinderdag-
  verblijf PSG Plechelmus, Wilbertstraat 

15F, (registratienummer: 340268670), 
per 18-11-2022 vanwege sluiting van 
de locatie

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met het Meldpunt Kinderopvang.

www.officielebekendmakingen.nl
www.officielebekendmakingen.nl



