Nieuwe wethouders benoemd
Tijdens een speciale raadsvergadering op 25 mei zijn de Hengelose
wethouders benoemd.

Informatie van de
gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws

Voor BurgerBelangen neemt Jacqueline
Freriksen deel aan het college, voor de
VVD Gerard Gerrits, voor het CDA Hanneke
Steen-Klok, voor de PvdA Marie-José
Luttikholt en voor D66 Claudio Bruggink.
Samen met burgemeester Sander
Schelberg en gemeentesecretaris Jan
Eshuis gaan zij de komende vier jaar
Hengelo besturen.
Op www.hengelo.nl/collegeprogramma
leest u welke ambities en plannen zij
hebben voor onze stad.

Van links naar rechts: Claudio Bruggink, Hanneke Steen-Klok, Sander Schelberg,
Jacqueline Freriksen, Gerard Gerrits en Marie-José Luttikholt

De Deldenerstraat is nu vanaf de kruising
met de Bornsestraat/Oldenzaalsestraat
tot aan de kruising met de Geerdinksweg/Weideweg geheel vernieuwd.

Verkeersveilige inrichting

Sinds vorige week is het kruispunt
Deldenerstraat/Mitchamplein/Marskant
weer open voor alle verkeer. Hiermee
is een einde gekomen aan een lang
herinrichtingsproject dat in 2019 startte.

Langs de Marskant en het Mitchamplein
is de F35 doorgetrokken. Op de Bankastraat na ligt er nu door heel Hengelo
een mooie veilige fietsverbinding. Ook
zijn de beide weghelften iets versmald,
wat snel rijden ontmoedigt. En nieuwe
intelligente verkeerslichten zorgen voor
een efficiënte doorstroming voor alle
verkeersdeelnemers.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Op maandag 6 juni (tweede pinksterdag) haalt Twente Milieu geen afval
op. In plaats daarvan komt Twente Milieu op zaterdag 4 juni 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 4 juni 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 maandag 6 juni gesloten.
Voedselfiets
Op maandag 6 juni (tweede pinksterdag) rijdt de voedselfiets niet. U kunt
uw etensresten meegeven op een andere dag.

Gemeente gesloten

De gemeente is maandag 6 juni (tweede pinksterdag) gesloten.

De gemeenteraad vergadert
Politieke Markt

De gemeenteraad houdt op dinsdag 7 juni een Politieke Markt in het
stadhuis. Het programma is als volgt:
Raadzaal
19.30 - 20.15 uur	Bestemmingsplan De Appendage en Beeldkwaliteitplan De Appendage
Burgerzaal
19.30 - 21.00 uur Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030
21.15 - 22.15 uur Delegatiebesluit Omgevingswet
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 8 juni vanaf 19.30 uur in de
raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
•	Toelating nieuwe raadsleden raadsperiode 2022-2026
•	Benoeming raadsleden in diverse functies raadsperiode 2022-2026
•	Benoeming fractievertegenwoordigers SP
•	Bestemmingsplan Stationsvervanging Hengelo Weideweg
•	Parapluplan ondergrondse 110 kV kabelverbinding Almelo Mosterdpot Hengelo Weideweg
•	Parapluplan ondergrondse 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg Hengelo Oele
•	Rekenkameronderzoek Taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken
•	Concept Jaarstukken gemeenschappelijke regelingen 2022
•	Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 18 percelen
•	2e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2022-2025
U bent welkom om de raadsvergadering bij te wonen. U kunt de vergadering ook volgen via www.hengelo.nl/gemeenteraad.
De agenda kan nog wijzigen. Kijk voor de definitieve agenda en de
bijbehorende stukken op www.hengelo.nl/bestuursagenda.
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Kruispunt Deldenerstraat/Marskant weer open!

Dinsdag 31 mei 2022

Afvalinzameling Pinksteren

V

Reguliere procedure

Ontvangen

•	Anthony van Leeuwenhoeklaan 24,
oprichten carport met fietsenschuur,
plaatsen tuinmuur en verplaatsen
uitweg (22-05-2022)
•	Berendinastraat 52, plaatsen dakkapel
(19-05-2022)
• C.T. Storkstraat 5, vervangen kozijnen
(19-05-2022)
•	Hamerstraat 24, handelen in strijd met
bestemmingsplan (voor hondenschool)
(24-05-2022)
•	Lemerij nabij 1, oprichten 2 geschakelde bedrijfspanden en hebben uitweg
(20-05-2022)
•	Oelersteeg 20, plaatsen tijdelijke
woonunit (voor 9 maanden) en hiervoor
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening (20-05-2022
•	Steijnstraat 29, wijzigen achtergevel
(17-05-2022)
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

•	Grundellaan 10, veranderen/vergroten
woonhuis. Verlengen beslistermijn
	met maximaal 6 weken in verband
met bouwbesluit. Door dit besluit is
de uiterste nieuwe beslisdatum
11-07-2022.
•	Prinses Beatrixstraat 15, veranderen
kantoor naar woningen. Verlengen
beslistermijn met maximaal 6 weken
in verband met bouwbesluit. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
10-07-2022.
•	Reinierstraat 18, plaatsen dakterras.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met bouwbesluit.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 07-07-2022.
•	Van Alphenstraat 13, veranderen/vergroten woonhuis. Verlengen beslistermijn met maximaal 6 weken in verband
met welstandtoetsing. Door dit besluit
is de uiterste nieuwe beslisdatum
08-07-2022.

Verleend

•	Anninksweg 111, vervangen kozijnen
en plaatsen dakraam (25-05-2022)
•	Athenestraat 37, plaatsen dakkapel
(24-05-2022)
•	Breemarsweg 125, plaatsen dakkapel
(25-05-2022)
•	Enschedesestraat 408 (aanvraag
gepubliceerd als Enschedesestraat
nabij 406), oprichten schuurwoning
(20-05-2022)
•	Oude Postweg 47, veranderen winkel
in woonruimte en hiervoor handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
(23-05-2022)
•	Twekkelerweg 248 (aangevraagd
als (onderdeel bouwen) veranderen
horecapand naar woonhuis), handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
(24-05-2022)
•	Vikkerhoekweg 59, plaatsen zonnepanelen (25-05-2022)
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.

Geweigerd

•	Nieuwstraat 22 en Nieuwsteeg 7 (aanvraag gepubliceerd als Nieuwstraat 22),
toevoegen extra kamer (23-05-2022)
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.

Activiteitenbesluit
milieubeheer
Maatwerkvoorschrift geluid

Het college van B en W heeft een maatwerkvoorschrift voor geluid vastgesteld
voor:
•	Brugginksweg 6, Rijkswaterstaat

Klimaatadaptief en groen

Onder de grond is het vuilwaterriool
vernieuwd en een nieuw regenwaterriool
aangelegd. Door de rioolstelsels van
elkaar te scheiden, wordt het water
tijdens piekbuien beter afgevoerd, en
komt (schoon) regenwater terecht in de
Berflobeek. Zo blijft deze belangrijke weg
toegankelijk tijdens hoosbuien.
In het hele gebied is meer ruimte
gecreëerd voor groen. Het Mitchamplein
behoudt de parkeerfunctie maar is flink
vergroend. Ook zijn langs de wegen
diverse plantvakken aangelegd.
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Het vaststellen van een maatwerkvoorschrift voor geluid is nodig omdat het
aannemelijk is dat ook na de revitalisering
van het wegensteunpunt niet aan de
geluidnormen van artikel 2.17 Activiteitenbesluit kan worden voldaan. Met het
maatwerkvoorschrift blijft uitrukken ten
behoeve van gladheidbestrijding mogelijk.
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken van 1 juni tot en met 12 juli 2022
op afspraak inzien bij het team VTH
Leefomgeving. Bent u belanghebbende,
dan kunt u tot en met deze datum een gemotiveerd bezwaarschrift 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. schorsing) doen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Overijssel. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Wet bodembescherming
Instemming schriftelijk
verslag

Het college van B en W heeft ingestemd
met het schriftelijk verslag van de uitvoering van de bodemsanering aan de:
•	Marskant, kadastrale sectie O, nummers
4778 en 5561 (artikel 39c Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende
stukken van 1 juni tot en met 12 juli 2022
op afspraak inzien. Voor inzien en meer
informatie kunt u contact opnemen met
Frank Rus. Belanghebbenden kunnen
binnen deze termijn bezwaar maken
bij het college van B en W. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Locaties beschikbare
standplaatsen
Vastgesteld

Op 24 mei 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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Vervolg bekendmakingen
•W
 inkelcentrum 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 maan-

dag, dinsdag, donderdag en zondag
(geen bakkramen en geen gemeentelijke stroomvoorziening)
•	Winkelcentrum Dikkersplein, vaste
standplaats, beschikbaar op woensdag, zaterdag en zondag
• Winkelcentrum Hengelose Es, vaste
standplaats, beschikbaar op maandag,
dinsdag, woensdag en zondag

Indienen
Geïnteresseerden kunnen tot en met
14 juni 2022 een aanvraag voor een
standplaatsvergunning indienen via
www.hengelo.nl > Zoek op ‘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.

Wegwerkzaamheden
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.
•	Fietspad Bornsestraat (tussen Wilbertstraat en Achterhoekse Molenweg), tot
en met 24 juni

•S
 luitersdijk (tussen Potsenweg en
Geurdsweg), 7 tot en met 28 juni
•	Stelplaats (deels), tot en met 10 juni
en 6 juni tot en met 1 juli
•	Bijenkorf (deels), tot en met 15 juli
•	Telgen (tussen Markt en Enschedesestraat), tot en met 22 juli
• 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
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

 lleen op afspraak!
A
•	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

Collectes

Tot en met 4 juni collecteren het Prins Bernhard Cultuurfonds en de
stichting Federatie Amateurkunst. Van 7 tot en met 11 juni collecteert
EpilepsieNL.

Prik halen zonder afspraak

Op vrijdag 10 juni van 13.00 tot 19.00 uur is de GGD Twente aanwezig bij
wijkcentrum Hengelose Es, Uitslagweg 47. U kunt hier zonder afspraak
terecht met vragen over het coronavaccin en voor een prik (vanaf 12 jaar).
Dat kan een 1e of 2e prik zijn of een 1e of 2e booster. U moet daarvoor wel
een uitnodiging hebben gehad. Neem een geldig identiteitsbewijs mee,
en draag een medisch mondkapje. U kunt hier ook uw gele boekje laten
stempelen. Kijk voor meer informatie op www.ggdtwente.nl.

Reclame blijven ontvangen?
Ja-sticker plakken!
Vanaf 1 juni mogen alleen nog reclamefolders worden bezorgd bij brievenbussen met een Ja-sticker.
Wilt u reclame blijven ontvangen en hebt u nog geen
Ja-sticker op de brievenbus? Dan kunt u zo’n 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 zoals het Hengelo’s
Weekblad of drukwerk van gemeente en buurtorganisaties.
Hebt u een Nee/Nee-sticker of Nee/Ja-sticker op de brievenbus, dan kunt
u die gewoon laten zitten, die blijven geldig.

Rookmelders verplicht: check, koop, plak!

Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht: er moet minimaal
één rookmelder op elke verdieping in elke woning hangen. Gelukkig is het
plaatsen van rookmelders zo gedaan.
Weten hoeveel rookmelders u nodig hebt
en waar ze moeten hangen? Check het
op www.rookmelders.nl. Binnen een paar
minuten weet u precies hoeveel u er nodig
hebt in uw thuissituatie. Koop ze online, in
een bouwmarkt of elektronicawinkel en plak
ze makkelijk en snel op. Zo zorgt u voor uw
eigen veiligheid, voor die van de mensen om
u heen, en bent u klaar voor de nieuwe wet.
Rookmelders redden levens.

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 maandag 6 juni gesloten.
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