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Energietoeslag

Informatie van de
gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws

De prijzen van energie zijn dit jaar
flink gestegen. Daarom krijgen
huishoudens met een laag inkomen
eenmalig een energietoeslag.

•	Doet u nu pas een aanvraag? Dan
ontvangt u, als u aan de voorwaarden
voldoet, eerst € 800. De extra € 500
volgt later dit jaar automatisch.

De energietoeslag is een aanvulling op
de verlaging van de energiebelasting. De
energietoeslag telt niet mee als inkomen
voor een uitkering of voor eventuele
toeslagen van de Belastingdienst.

U vindt de voorwaarden op www.
hengelo.nl/energietoeslag.

Hoogte energietoeslag

De energietoeslag was eerst € 800. Maar
het kabinet heeft besloten dit bedrag met
€ 500 te verhogen naar € 1.300.
•	Voldoet u aan de voorwaarden en hebt
u al € 800 ontvangen? Dan hoeft u niets
te doen. U ontvangt de extra € 500 later
dit jaar automatisch.

Energietoeslag zelf aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden voor
energietoeslag, maar krijgt u die niet
automatisch? Doe dan zelf een aanvraag.
Dat kan tot en met 31 december 2022.
Aanvragen kan heel eenvoudig digitaal.
Ga naar www.hengelo.nl/energietoeslag
> ‘Energietoeslag zelf aanvragen’. U hebt
daarbij wel uw DigiD nodig.
Doet u uw aanvraag liever schriftelijk? Vul
dan het ‘Aanvraagformulier energietoeslag 2022’ in. Dat staat op dezelfde plek.
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worde
genoe

Hoe lang duurt het?

De gemeente probeert uw aanvraag
binnen 8 weken af te handelen. Door de
grote hoeveelheid aanvragen kan het iets
langer duren.

Zet uw toeslag opzij

Hebt u nog een vast contract met
lage energieprijzen? Of duurt het nog
maanden voordat de jaarrekening van
uw energieleverancier komt? Zet de
energietoeslag dan opzij tot u die nodig
hebt. Zo voorkomt u problemen.

Wooncoaches voor duurzaam advies
Wilt u advies over de aanschaf
van zonnepanelen of een warmtepomp? Of wilt u weten hoe u meer
energie kunt besparen of hoe u uw
huis het beste kunt isoleren?

Dinsdag 30 augustus 2022

De wooncoaches geven gratis en onafhankelijk advies om uw huis duurzamer
te maken.

Afspraak maken
U kunt een afspraak maken met een
wooncoach via www.hengelo.nl/
energieloket. Eén van de vijf Hengelose
wooncoaches komt dan gratis bij u thuis.
Wilt u alleen een telefoonafspraak, dan
kan dat ook.
Aanvragen worden gepland in volgorde
van binnenkomst. Dus wacht niet te lang
met het plannen van een gesprek.

Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 13 juli
2022 het volgende bestemmingsplan
vastgesteld:
• Hof te Twekkelo

De gemeenteraad vergadert
Politieke Markt

De gemeenteraad houdt op dinsdag 6 september een Politieke Markt in
de raadzaal van het stadhuis. Het programma is als volgt:
19.30 - 21.00 uur Gebiedsvisie Campus Driene
21.15 - 22.15 uur Rekenkamerverordening Hengelo 2022
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 september vanaf 19.30 uur
in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
• 	Verzoek toepassen coördinatieregeling plan Deldenerstraat 59 en
naastgelegen perceel
• 	Toestemming tot verkoop grond hoofdgroenstructuur
• 	3e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2022 n.a.v. Zomerbrief 2022
• 	Initiatiefvoorstel SP - Energietoeslag voor inkomens tot 130% Wsm
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.

Coronaprik halen zonder afspraak

Op vrijdag 9 september van 15.30 tot 19.30 uur is de GGD Twente aanwezig bij wijkcentrum Hengelose Es, Uitslagweg 47. U kunt hier zonder
afspraak terecht voor informatie en voor een coronaprik. Dat kan een 1e of
2e prik zijn, een booster (vanaf 18 jaar) of een herhaalprik (vanaf 60 jaar).
Op www.ggdtwente.nl/coronaprik vindt u voor welke prik u in aanmerking
komt. Neem een geldig identiteitsbewijs mee, en draag een medisch
mondkapje. Kijk voor meer informatie op www.ggdtwente.nl.

Reclame ontvangen? Ja-sticker plakken!

Reclamefolders worden alleen nog bezorgd bij brievenbussen met een
Ja-sticker. Wilt u reclame blijven ontvangen, dan kunt u een gratis sticker
ophalen in het stadhuis, bij de receptie.
Doet u niets, dan krijgt u geen (ongeadresseerde) reclame
meer. U ontvangt nog wel wijkkranten, huis-aan-huis
bladen of drukwerk van de gemeente.
Hebt u een Nee/Nee-sticker of Nee/Ja-sticker op de
brievenbus, dan kunt u die gewoon laten zitten, die blijven
geldig.

Collectes

Van 5 tot en met 10 september collecteert KWF Kankerbestrijding.

Het bestemmingsplan Hof te Twekkelo
maakt een landgoed mogelijk in Twekkelo.
Het nieuwe landgoed ligt, met een
oppervlakte van ca. 22 hectare, zowel
in de gemeente Hengelo als Enschede.
De gronden zijn geconcentreerd rond
het erve Den Haimer en de gronden
ten zuiden van De Zuivelhoeve. De
ontwikkeling van het landgoed voorziet in
de herbouw van drie woningen met een
grotere inhoud dan bestaand.
In Enschede worden een landhuis en
schuurwoning opgericht op erve Den
Haimer. In Hengelo wordt een woning
gesloopt en herbouwd op het perceel
Bruninksweg 11. Daarnaast wordt een
bestaande schuur aan de Grote Veldweg
50 vernieuwd en geschikt gemaakt als
werktuigberging.
Ter compensatie van de ontwikkeling
wordt er geïnvesteerd in de ruimtelijke
kwaliteit door onder andere landschappelijke inpassing met groenelementen en
aanleg van 4 poelen, restauratie van een
rijksmonumentale schuur en omzetting
van 8 hectare landbouwgrond in nieuwe
natuur. Ook zorgt de initiatiefnemer voor
herstel van openbare routes en openstelling van de wandelpaden voor bezoekers.
Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 1 september tot en
met 12 oktober 2022 inzien op https://
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0164.BP0142-0301. 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 13 oktober
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 Marije Brummelhuis of Debby Bouwhuis.

Onherroepelijk

De volgende bestemmingsplannen zijn
onherroepelijk geworden:
• Stationsvervanging Hengelo Weideweg op 3 augustus 2022
• 	De Appendage op 10 augustus 2022
• 	Buitengebied, Eetgerinksweg nabij 25
en Morshoekweg 25 op 17 augustus
2022
Tegen deze bestemmingsplannen is
geen beroep ingesteld.
Inzien
U kunt de bestemmingsplannen inzien op
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?
planidn=NL.IMRO.0164.BP0154-0301
(Stationsvervanging Hengelo Weideweg),
op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?
planidn=NL.IMRO.0164.BP0151-0301 (De
Appendage) en op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.
BP0156-0301 (Buitengebied, Eetgerinksweg nabij 25 en Morshoekweg 25).

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• 	Albert Schweitzerstraat 13, bouwen
bijgebouw en hebben 2e uitweg
(11-08-2022)
• 	Bornsestraat 113, vervangen en
uitbreiden schutting (17-08-2022)
• 	Esrein 63, aanpassen brandscheiding
(15-08-2022)
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

•B
 oortorenweg 101, plaatsen tijdelijk
bouwwerk (tent, voor maximaal 2 jaar).
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met bouwbesluit.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 14-10-2022.

• 	Bornsestraat 7, aanpassen gebouw om
geschikt te maken voor 22 appartementen en hiervoor handelen met gevolgen
voor beschermde monumenten en
	slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met
bouwbesluit. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 11-10-2022
• 	Dikkersplein nabij 13, oprichten 78 appartementen. Verlengen beslistermijn
met maximaal 6 weken op basis van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 08-10-2022.

Opschorten beslistermijn

• 	Steijnstraat 29, wijzigen achtergevel.
Opschorten beslistermijn op verzoek
van de aanvrager. Door dit besluit is de
nieuwe beslisdatum 31-10-2022.

Verleend

•K
 roeskarperstraat 11, plaatsen
klimaatinstallatie op dak (26-08-2022)
• 	Lepelaarstraat 37, veranderen/vergroten woonhuis (19-08-2022)
• 	Sluitersdijk 42, hebben uitweg en
veranderen uitweg (24-08-2022)
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.

Wet kinderopvang
Inschrijvingen

In het Landelijk Register Kinderopvang
zijn ingeschreven:
• 	Buitenschoolse opvang Buiten Zijn!
locatie Christoffel, Uitslagsweg 191
(registratienummer: 652049849), per
05-09-2022
• 	Stichting Spring! Peuterspeelscholen,
locatie Buitenschoolse opvang De
Bleek, Kerkpad 9 (registratienummer:
255494191), per 29-08-2022
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Meldpunt Kinderopvang.

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.
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Vervolg bekendmakingen

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.
•	Spieringstraat (deels), 3 september
09.00 - 00.00 uur
•	’t Kotte (deels), 3 september 17.00 00.00 uur
•	Brugstraat, 13 september 07.00 10.00 uur
•	Hoek Markt/Telgen, tot en met
16 september
•	Marten Meesstraat, 17 september
12.00 - 22.00 uur
•	Hazelaarweg (deels), 17 september
14.00 - 00.00 uur

•	Deldenerstraat (tussen Pastoriestraat
en kruising Bornsestraat/Oldenzaalsestraat), 12 september 00.00 uur tot en
met 19 september 18.00 uur
•	Fie Carelsenstraat (deels), 25 september 15.00 - 00.00 uur
•	Hoek Brinkstraat/Marktstraat, 12 september tot en met 7 oktober
•	Fietspad Laan Hart van Zuid (t.h.v.
Stelplaats), tot en met 21 oktober
•	Twekkelerweg (tussen Breemarsweg
en Marathonlaan, 1 weghelft richting
centrum), 19 september tot en met
28 oktober
•	Brinkplein, 5 september tot en met
28 oktober
• Markt, tot en met 23 december

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.

