Wijk voor wijk een groener Hengelo
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De vergroening van winkelcentrum
Slangenbeek won de stemronde
voor Van Grijs naar Groen in
Slangenbeek. Bijna 700 m2 in het
winkelcentrum is vergroend. Een
prachtig resultaat!

Informatie van de
gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 2 augustus 2022
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Ook kunt u de komende maanden in het
winkelcentrum een ‘sinkhole’ bekijken.
Niet een echte, natuurlijk. Kom eens
kijken wat 3D street artist Kerim
Musanovic heeft gecreëerd.

Wilderinkshoek en Groot Driene

Ook in andere wijken wordt de vergroening
concreter. In de Wilderinkshoek wordt het
pleintje aan de Venderinksweg en hoek
Idastraat/Helenastraat vergroend.
In Groot Driene is het vergroenen van de
parkeerplaats aan de Isaäc da Costastraat als idee aangemeld. In het najaar
worden deze plannen verder uitgewerkt.

Van Grijs naar Groen

Met de regeling Van Grijs naar Groen
wil de gemeente Hengelo de komende
jaren alle wijken in Hengelo vergroenen.
Per wijk is 75.000 euro beschikbaar.
Inmiddels zijn de wijken Woolde, Noord,
Slangenbeek, Wilderinkshoek en Groot
Driene aan de beurt geweest.

In eigen tuin wat doen?

Groen in eigen tuin is natuurlijk altijd een
goed idee. Een groene tuin is niet alleen
goed voor uzelf, het heeft ook andere
voordelen: het regenwater kan in de
bodem wegzakken en het grondwater
aanvullen, de tuin wordt op zomerse
dagen minder warm en het biedt

leefruimte aan o.a. egels, vogels, bijen
en vlinders. Inspiratie opdoen voor
een groene tuin? Kijk eens op www.
groenblauwtwente.nl.
En heeft ‘grijs’ in uw tuin plaatsgemaakt
voor groen? Meld de gewipte tegels dan
aan op www.nk-tegelwippen.nl en houd
ons aan de top!

Officiële bekendmakingen
1e wijziging beleidsregels
standplaatsen
Vastgesteld

Het college heeft op 12 juli 2022 de 1e
wijziging van de beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo vastgesteld.
Gaandeweg is gebleken dat het van
belang is ter verduidelijking een aantal
wijzigingen aan te brengen in het beleid.
Ook is er een standplaats toegevoegd (op
particulier terrein). Deze wijzigingen zijn
ondergeschikt van aard. De beleidsregels
zijn op 25 juli 2022 in werking getreden.

Milieupark donderdags langer open

In de zomer is het Milieupark aan de Wegtersweg donderdags langer
open. In augustus kunt u nog elke donderdag van 09.00 uur tot 20.00 uur
uw (grof) afval brengen. Maandag tot en met zaterdag is het Milieupark
open van 09.00 uur tot 16.00 uur. Neem wel uw milieupas mee!

Inzien
U kunt de wijziging en geconsolideerde
versie van de beleidsregels inzien op
www.officielebekendmakingen.nl.Voor
meer informatie kunt u contact opnemen
met Marjolein de Vries.

Bestemmingsplannen
Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 13 juli 2022
het volgende bestemmingsplan vastgesteld:
•	Buitengebied, omgeving Kristenbos

50 kilo gratis
Hengeloërs mogen elk jaar in totaal 50 kilo gratis wegbrengen. Dit tegoed
wordt in januari automatisch op uw milieupas bijgeschreven. Op het
Milieupark kunt u allerlei soorten afval kwijt zoals grof huishoudelijk afval,
matrassen, tapijt, hout en nog veel meer. Via een weegbrug meet Twente
Milieu de hoeveelheid. Betalen kan alleen met pin. Sommige afvalsoorten
kunt u altijd gratis wegbrengen zoals elektrische apparaten, klein chemisch
afval en metalen. Kijk voor meer informatie op www.twentemilieu.nl/
hengelo/afvalsoorten.

Activiteiten voor ouderen

Bewegen is belangrijk, dat geldt voor jong én oud. Ook als de dagen
wat warmer zijn, is het belangrijk dat u actief blijft. In Hengelo worden
verschillende activiteiten aangeboden, speciaal voor ouderen. Zoals
gymnastiek, bewegen op muziek, Tai Chi, yoga, linedance, zumba, zitdans,
fietsen en wandelen.
Wilt u weten wat er bij u in de wijk te doen is? Kijk voor een overzicht op
www.wijkrachthengelo.nl > Ouderen > Bewegen voor Ouderen.
Meer weten?
Neem gerust contact op met Wijkracht via telefoon 088 - 945 5722 of
e-mail info@wijkracht.nl.

Het bestemmingsplan Buitengebied,
omgeving Kristenbos is grotendeels
conserverend; het huidige gebruik wordt
vastgelegd, maar wel met de nodige
flexibiliteitsbepalingen. Omdat het plangebied deel uitmaakt van het buitengebied is qua bouw- en gebruiksregels
zoveel mogelijk aangesloten bij het
bestemmingsplan Buitengebied en het
bestemmingsplan Veegplan Buitengebied. Grootschalige nieuwe ontwikkelingen worden niet meegenomen in dit
bestemmingsplan.
Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de
bijbehorende stukken tot en met 6 september 2022 inzien op https://www.
ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0164.BP0136-0301. Tijdens de
inzagetermijn kunt u een beroepschrift
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus
20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 7 september
2022. Gelijktijdig met het indienen van
een beroepschrift kunt u de Voorzitter
van genoemde Afdeling vragen een
voorlopige voorziening te treffen. Het

besluit treedt dan niet eerder in werking
totdat op dat verzoek is beslist. Aan de
indiening van zowel een beroepschrift als
een verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden. Kijk voor meer
informatie op www.raadvanstate.nl of
neem contact op met Debby Bouwhuis
en/of Marije Brummelhuis.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

•	Anninksweg 54, verbouwen bijgebouw
(20-07-2022)
•	Brusselstraat nabij 131 (kavel 2),
oprichten woonhuis en hebben uitweg
(25-07-2022)
• Dijksweg 35, vestigen kinderdagverblijf
en hiervoor handelen in strijd met
bestemmingsplan (22-07-2022)
•	Gronaustraat 27, plaatsen 2 airco’s
(22-07-2022)
•	IJsbaanweg 39, veranderen/vergroten
woonhuis (24-07-2022)
•	Venderinksweg 26, plaatsen airco
(21-07-2022)
•	Vincent van Goghstraat 22, plaatsen
dakkapel (25-07-2022)
•	Vlierbes nabij 1 (kavel 7), oprichten
woonhuis (26-07-2022)
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

•S
 maragdstraat 12, plaatsen bewegwijzeringszuil en handelsreclame.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met bouwbesluit.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 06-09-2022.

Opschorten beslistermijn

•	Alexanderstraat nabij 62, oprichten
	12 grondgebonden woningen.
Opschorten beslistermijn op verzoek
van de aanvrager. Door dit besluit is de
nieuwe beslisdatum 15-09-2022.
•	Anthony van Leeuwenhoeklaan 24,
oprichten carport met fietsenschuur,
plaatsen tuinmuur en verplaatsen
uitweg. Opschorten beslistermijn op
verzoek van de aanvrager. Door dit
besluit is de nieuwe beslisdatum
26-09-2022.

•	Landmansweg 155, veranderen/
	vergroten loods. Opschorten beslis	termijn op verzoek van de aanvrager.
Door dit besluit is de nieuwe beslisdatum 20-10-2022.
•	Morshoekweg 16 (Golfclub Driene),
verplaatsen 2 bruggen en kappen
bomen. Opschorten beslistermijn op
verzoek van de aanvrager. Door dit
besluit is de nieuwe beslisdatum
14-11-2022.
• Pastoor Ossestraat 22, veranderen
kantoorruimte naar woonruimte en
hiervoor handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening. Opschorten beslistermijn op verzoek van de aanvrager.
	Door dit besluit is de nieuwe beslisdatum 16-09-2022.
•	Willemstraat 71A, Dorpsmatenstraat
50, Marskant 79 en Brugstraat, handelen met gevolgen voor beschermde
monumenten (oprichten 29 woningen,
12 koop- of huurappartementen,
	2 koopwoningen en hebben uitwegen).
Opschorten beslistermijn op verzoek
van de aanvrager. Door dit besluit is de
nieuwe beslisdatum 31-08-2022.

Verleend

•	Breemarsweg 321A, plaatsen mantelzorgwoning (25-07-2022)
•	Caro van Eyckstraat 31, kappen 1 wilg
(26-07-2022)
•	Europalaan 202, plaatsen entree zuil
(22-07-2022)
• Stroweg 19, veranderen/vergroten
woonhuis (25-07-2022)
•	Tarwestraat 6, vergroten woonhuis met
aanbouw (26-07-2022)
•	Vlierbes nabij 10 (kavel 11), handelen
in strijd met bestemmingsplan (oprichten bijgebouw (25-07-2022)
•	Zwavertsweg 95, veranderen/vergroten
woonhuis (25-07-2022)
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.

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.

lo

Wegwerkzaamheden
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.
• Stelplaats (deels), 18 en 19 augustus
• Hoek Markt/Telgen, 22 augustus tot en
met 16 september
• Hoek Brinkstraat/Marktstraat, 12 sep	 tember tot en met 7 oktober
• Fietspad Laan Hart van Zuid (t.h.v.
Stelplaats), 22 augustus tot en met
21 oktober
• Brinkplein, 5 september tot en met
28 oktober
• Markt, tot en met 23 december
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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
 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.

Hengelo werkt aan
nieuwe energie
augustus 2022
Wereldwijd, in Nederland en ook in onze gemeente,
staan we voor de opgave om klimaatverandering
tegen te gaan door minder broeikasgassen uit te
stoten en samen te werken aan duurzame energie.
Dat doen we door te zorgen dat we zo min mogelijk
energie nodig hebben; dus maximaal isoleren en
elektriciteit besparen. Maar ook door te zoeken
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.

Overkapping met 3.460 zonnepanelen
boven parkeerplaatsen IKEA

SAVE THE DATE!
Duurzaamheidsmarkt
Op zaterdag 8 oktober staat de binnenstad van
Hengelo in het teken van duurzaamheid. Op het
Burgemeester Jansenplein komen diverse stands
die met duurzaamheid te maken hebben. Kom
bijvoorbeeld in aanraking met biologisch eten, ga
in gesprek met een wooncoach over isoleren en
zonnepanelen of volg een cursus elektrisch koken.
Ook voor kinderen is er genoeg te doen.
Dus noteer 8 oktober alvast in uw agenda!

IKEA Hengelo heeft 3.460 zonnepanelen geplaatst
op zogenoemde zonnecarports boven de parkeerplaatsen. De zonnepanelen van IKEA Hengelo
wekken ongeveer 75% van het stroomverbruik van
de vestiging op; dat staat gelijk aan het gemiddelde
jaarlijkse verbruik van 650 huishoudens. Wethouder
Duurzaamheid Claudio Bruggink opende samen
met marketmanager van IKEA Hermen Schutte de
nieuwe zonnecarports. Bruggink prijst de vooruitstrevendheid van IKEA: ‘Prachtig om te zien dat

bedrijven als IKEA hun rol pakken en zich binnen onze
gemeente inzetten om sterk te verduurzamen. Dit
innovatieve project is een mooi voorbeeld van wat er
allemaal mogelijk is op dat vlak. Hopelijk kan IKEA met
deze aanpak ook andere bedrijven inspireren.’

Eerste hulp bij verduurzamen:
de wooncoaches!
Wilt u weten hoe u nog meer energie kunt besparen
en uw energierekening naar beneden kunt brengen?
Of wilt u misschien weten hoe u uw huis het beste
kunt isoleren en ventileren? Of zoekt u advies over de
aanschaf van zonnepanelen of een warmtepomp?
De wooncoaches kunnen u gratis helpen. Want de
meest groene energie is natuurlijk de energie die niet
gebruikt hoeft te worden.
De gemeente Hengelo en coöperatie Hengelo Energie
starten met de proef ‘Wooncoaches Hengelo’. U kunt
een gratis afspraak inplannen om een wooncoach van
Hengelo Energie bij u thuis te ontvangen. De woon-

coaches geven gratis en
onafhankelijk advies om
uw huis duurzamer te maken. U kunt een afspraak
inplannen met een wooncoach op www.hengelo.nl/
energieloket.
De proef duurt tot 1 januari 2023. De proef wordt
geëvalueerd en kan, na een goede beoordeling, met
een jaar verlengd worden. Aanvragen worden gepland
in volgorde van binnenkomst. Dus wacht niet te lang
met het plannen van een gesprek!

Voor informatie, tips en contact:
www.hengelo.nl/energieloket

