
Op woensdag 4 mei worden ook 
in Hengelo tijdens de Nationale 
Herdenking allen herdacht, die in 
Nederland of waar ook ter wereld 
zijn omgekomen of vermoord 
sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog, in oorlogssituaties 
en bij vredesoperaties.

Loopt u mee met de stille tocht?
Om 19.40 uur vertrekt de stille tocht 
vanaf het Bevrijderslaantje ter hoogte 
van het monument ‘Dank aan onze 
bevrijders’. Het tamboerkorps Liberation 
loopt voorop en roffelt de dodenmars. 
We lopen via de Langestraat naar 
het herdenkingsmonument voor het 
stadhuis. Muziekvereniging Eendracht-

Wie kent ze niet: mensen die zich 
onbaatzuchtig inzetten voor een 
betere samenleving door hun 
inbreng bij verenigingen, organi-
saties en instellingen. Mensen 
zonder wie deze organisaties 
misschien niet zouden bestaan.

Voordragen
Elk jaar kunnen mensen worden 
voorgedragen voor een Koninklijke 
onderscheiding ter gelegenheid van 
Koningsdag. Voor het verkrijgen van zo’n 
onderscheiding geldt dat de betrokkene 
‘zich geruime tijd ten behoeve van de 
samenleving heeft ingespannen op een 
wijze die uitgaat boven hetgeen van hem 
of haar verwacht mag worden’.
Kent u zo iemand in uw omgeving, bin-
nen uw vereniging, organisatie of bedrijf? 
Iemand die zich als vrijwilliger bijzonder 

De gemeente heeft een regeling 
gemaakt voor de eenmalige 
energietoeslag van 800 euro. Nu 
is bekend wie voor deze toeslag 
in aanmerking komen en hoe men 
een aanvraag kan indienen.

Automatische betaling
Huishoudens met een laag inkomen die 
al bekend zijn bij de gemeente, krijgen 
het geld automatisch overgemaakt. 
Zij hoeven geen aanvraag in te dienen.

Eerder ontvingen huishoudens met 
een bijstandsuitkering of individuele 
inkomenstoeslag al een eerste betaling 
van 500 euro. Zij krijgen het restbedrag 
van 300 euro automatisch overgemaakt.

Beleidsregels eenmalige
energietoeslag 2022

Vastgesteld
Het college van B en W heeft op 26 april 
2022 de Beleidsregels eenmalige energie-
toeslag 2022 vastgesteld. De energie-
toeslag is voor huishoudens met een laag 
inkomen om de toegenomen energie-
kosten deels te compenseren. In de be-
leidsregels staat wat er onder een laag in-
komen wordt verstaan en welke inwoners 
voor de toeslag in aanmerking komen.

Inzien
U kunt de beleidsregels inzien op www.
officielebekendmakingen.nl.

Subsidieuitvoerings-
regelingen

Vastgesteld
Het college van B en W heeft op 22 maart 
en 29 maart 2022 ingestemd met twee 
uitvoeringsregelingen om de culturele 
sector in Hengelo te ondersteunen:
•  Coronacompensatie van urgente 

financiële tekorten 2021 
 (besluit 22-03-2022)
•  Versterking en vernieuwing lokale 

culturele programmering in (post)
coronatijd (besluit 29-03-2022)

De gemeenteraad heeft op 20 april 
2022 de bijbehorende subsidieplafonds 
vastgesteld (respectievelijk 50.000 euro 
en 145.000 euro).

De uitvoeringsregeling ‘Coronacompensa-
tie van urgente financiële tekorten 2021’ 
biedt Hengelose culturele organisaties 
financiële steun voor urgente financiële 
tekorten als gevolg van de coronacrisis. 
De uitvoeringsregeling ‘Versterking en 
vernieuwing lokale culturele programme-
ring in (post)coronatijd’ biedt Hengelose 
culturele organisaties de mogelijkheid om 
subsidie aan te vragen voor investeringen 
en/of activiteiten die de lokale culturele 
programmering versterken of vernieuwen 
in (post)coronatijd.

Gemeente gesloten
De gemeente is donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) gesloten.

Informatiebijeenkomst Bloemenbuurt
Op woensdag 11 mei is er een informatiebijeenkomst over de herinrich-
ting van de openbare ruimte in de Bloemenbuurt. De opmerkingen en aan-
dachtspunten n.a.v. het voorlopig ontwerp zijn waar mogelijk verwerkt. 
Nu kunt u het definitieve ontwerp bekijken. Medewerkers van Proviel en 
de gemeente zijn aanwezig om uitleg te geven.

U bent van harte welkom tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Wijkhuys 
Nijverheid Klokstee, Wilderinksstraat 5-9. U kunt binnenlopen wanneer het 
u uitkomt.

Pas uw huis aan met ‘Lang zult u wonen’
Als u tevreden bent met uw huidige woning en de buurt waar u woont, 
dan hoopt u daar zo lang mogelijk te kunnen blijven wonen. Maar hoe 
maakt u uw huis daar geschikt voor? Laat u eens informeren over de 
mogelijkheden om uw woning toegankelijker, veiliger en comfortabeler te 
maken.

Lang zult u wonen!
Bent u een Hengelose huiseigenaar van 
65 jaar of ouder? Dan kunt u vanuit de 
stimuleringsregeling ‘Lang zult u wonen’ 
advies en een bijdrage krijgen om de woning 
aan te passen. Informeer naar de mogelijk-
heden tijdens een van de inloopmomenten 
in de Dagwinkel naast het stadhuis (het 
losse gebouwtje tegenover de hoofd-
ingang). Dat kan op:

Zaterdag 14 mei van 10.00 tot 13.00 uur
Woensdag 18 mei van 18.30 tot 20.30 uur
Zaterdag 21 mei van 10.00 tot 13.00 uur

Meer weten?
Op www.hengelo.nl/langzultuwonen vindt u meer informatie over de 
regeling. U kunt ook altijd langskomen bij het Zorgloket in het stadhuis. 
Kijk voor de openingstijden in de Wegwijzer op de volgende pagina.

Militaire oefening
Van 9 tot en met 13 mei is er een militaire oefening in het gebied tussen 
Apeldoorn, Deventer, Rijssen, Hengelo, Enschede, Winterswijk, Doetinchem 
en Arnhem. De militairen voeren verkenningen uit van routes en objecten 
(zoals bruggen en viaducten) en richten waarnemingsposten in. Ze gebrui-
ken daarbij voertuigen en drones. Ze verplaatsen zich bewapend door het 
gebied, er wordt geen (oefen)munitie gebruikt.

Gemeente
nieuws

Informatie van de 
gemeente Hengelo

Herdenking 4 mei 

Dinsdag 3 mei 2022

Officiële bekendmakingen

Excelsior speelt gepaste muziek. Na 
het blazen van de Taptoe worden om 
20.00 uur twee minuten stilte in acht 
genomen. Vervolgens legt het gemeente-
bestuur een krans, waarna twee couplet-
ten van het Wilhelmus worden gespeeld. 
Daarna kunnen andere mensen en 
organisaties kransen of bloemen leggen 
bij het monument.

Herdenkingsbijeenkomst
Aansluitend rond 20.20 uur is er een her-
denkingsbijeenkomst in de Lambertus-
basiliek, georganiseerd door de Stichting 
4 mei Herdenkingsbijeenkomst Hengelo. 
Het thema dit jaar is ‘Vrijheid in verbonden-
heid’. Burgemeester Sander Schelberg 
spreekt een welkomstwoord. 

Inzien
U kunt de beide uitvoeringsregelingen in-
zien op www.officielebekendmakingen.nl.

Omgevingsvergunningen

Reguliere procedure
Ontvangen
•  Achterhoekse Molenweg 54, plaatsen 

dakkapel (13-04-2022)
•  Achterhoekse Molenweg 86A, 

veranderen/vergroten woonhuis 
 (17-04-2022)
•  Athenestraat 37, plaatsen dakkapel 

(26-04-2022)
•  Bartelinkslaantje 12, oprichten woon-

huis (15-04-2022)
•  Breemarsweg 321, plaatsen mantel-

zorgwoning (22-04-2022)
•  Deurningerstraat 178, plaatsen dakkapel 
 (25-04-2022)
•  Deurningerstraat 256, vergroten woon-

huis met slaapkamer (19-04-2022)
•  Gerrit Peuscherstraat 423, hebben 

uitweg (11-04-2022)
•  Haarweg 3, uitbreiden praktijkcentrum 

RIBO en toevoegen winkelfunctie 
 (20-04-2022)
•  Industrieplein 1, verplaatsen logo 

(20-04-2022)
•  Landmansweg 77, voortzetten honden-
  centrum en meditatiecentrum en 

plaatsen hekwerk (24-04-2022)
•  Max van der Stoelstraat 4, oprichten 

woonhuis (22-04-2022)
•  Mr. P.J. Troelstrastraat 91, veranderen/

vergroten woonhuis (22-04-2022)
•  R.A. de Monchystraat 10, 12, 14, en 

16, aanpassen hoogte shedwoningen 
(20-04-2022)

•  Stavangerstraat 10, plaatsen dakkapel 
(21-04-2022)

•  Thorbeckestraat 13, vervangen 2 dak- 
kapellen door 1 dakkapel (13-04-2022)

•  Wim Sonneveldstraat 7, plaatsen 
overkapping (24-04-2022)

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.

Opschorten beslistermijn
•  Amarilstraat 6-14, vervangen gevels en 

reclamezuilen. Opschorten beslistermijn 
op verzoek van de aanvrager. Door 
dit besluit is de nieuwe beslisdatum 
09-06-2022.

Verleend
•  Brugstraat 7A t/m 7F, 9A t/m 9J, 

11A t/m 11J, 13A t/m 13E (aanvraag 
gepubliceerd als Marskant nabij 28), 
oprichten 29 appartementen 

 (25-04-2022)
•  Dorpsmatenstraat 50, kappen 2 berken 

en 1 esdoorn (28-04-2022)
•  Freudstraat 37, verduurzamen en 

uitbreiden woonhuis (26-04-2022)
•  Johan Buziaustraat 14, plaatsen 

corridor (units) tussen 2 bestaande 
scholen (28-04-2022)

•  Landmansweg 111, veranderen/
vergroten woonhuis (25-04-2022)

•  Molenstraat 18 en Molensteeg 1, 3, 
5, 7 en 9 (aanvraag gepubliceerd als 
Molenstraat 18), verbouwen gebouw 
en daarmee realiseren 5 woningen 
(22-04-2022)

•  Nieuwstraat 39 en Veldbleekstraat 
14A t/m 14G (aanvraag gepubliceerd 
als Nieuwstraat 39), realiseren 

 7 appartementen (28-04-2022)
•  Raoul Wallenbergstraat 23, plaatsen 

schutting (26-04-2022)
•  Rijnstraat 17, oprichten overkapping 

(28-04-2022)
•  Sabastraat 26, plaatsen dakkapel en 

dakopbouw (aanvraag gepubliceerd als 
plaatsen dakopbouw) (28-04-2022)

•  Verlengde Polluxweg 4B, hebben 
uitweg (26-04-2022)

•  Wezelstraat 95, hebben uitweg 
 (28-04-2022)

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 
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.

Wie verdient een lintje?

Regeling energietoeslag bekend

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 informa-
tie hebben over het adres van de genoemde personen, worden verzocht 
contact op te nemen met de afdeling Team Publieksdienstverlening.

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

Vervolg bekendmakingen

Gastspreker is Minka Nijhuis, freelance 
journaliste en auteur in conflictgebieden 
en moeilijk toegankelijke landen. Leer-
lingen van Oyfo Kunstenschool Hengelo 
verzorgen de muzikale omlijsting.

U bent van harte welkom bij deze 
herdenkingsplechtigheden.

verdienstelijk heeft gemaakt? Dan kunt u 
die persoon voordragen.

Lintjesregen
De jaarlijkse toekenning van de onder-
scheidingen wordt ook wel lintjesregen 
genoemd en vindt plaats op de dag 
voor Koningsdag. U kunt iemand ook 
voordragen voor uitreiking op een andere 
dag. Bijvoorbeeld bij een afscheid of 
jubileum of andere bijzondere gebeurte-
nis die te maken heeft met de activiteiten 
van diegene.

Hoe en wanneer aanvragen?
Vindt u het hoog tijd worden dat iemand 
een lintje krijgt? Neem dan contact 
op met Anja van der Ham van het 
kabinet van de burgemeester. Zij kan in 
grote lijnen aangeven of de verdiensten 
inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een 

Koninklijke onderscheiding. Ook legt zij 
precies uit hoe u te werk moet gaan.
Voor de lintjesregen 2023 moet alles 
vóór 15 juni 2022 ingeleverd zijn. Voor 
een uitreiking tijdens een bijzondere gele-
genheid, moet de aanvraag minimaal zes 
maanden vóór de eventuele uitreiking 
binnen zijn.

We zien uw aanvraag graag tegemoet!

•  Spoorwegovergang Nieuwe Grens-
weg, tot en met 3 mei 23.00 uur

•  Valeriusstraat (deels), tot en met 6 mei
•  Brinkstraat (tussen Marktstraat en 

Beekstraat) en Molenstraat (tussen 
Markt en Nieuwstraat), tot en met 6 mei

•  Anninksweg (t.h.v. spoorbrug), tot en 
met 13 mei

•  Kruising Bankastraat/Coldstream, tot 
en met 13 mei

•  Jan van Galenstraat (t.h.v. Ir. Scheffer-
laan), 20 mei

•  Telgen (tussen Markt en Nieuwstraat), 
tot en met 27 mei

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.

Burgemeester Sander Schelberg met de 
gedecoreerden 26 april 2022



De gemeente heeft een regeling 
gemaakt voor de eenmalige 
energietoeslag van 800 euro. Nu 
is bekend wie voor deze toeslag 
in aanmerking komen en hoe men 
een aanvraag kan indienen.

Automatische betaling
Huishoudens met een laag inkomen die 
al bekend zijn bij de gemeente, krijgen 
het geld automatisch overgemaakt. 
Zij hoeven geen aanvraag in te dienen.

Eerder ontvingen huishoudens met 
een bijstandsuitkering of individuele 
inkomenstoeslag al een eerste betaling 
van 500 euro. Zij krijgen het restbedrag 
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en moeilijk toegankelijke landen. Leer-
lingen van Oyfo Kunstenschool Hengelo 
verzorgen de muzikale omlijsting.

U bent van harte welkom bij deze 
herdenkingsplechtigheden.

Koninklijke onderscheiding. Ook legt zij 
precies uit hoe u te werk moet gaan.
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weg, tot en met 3 mei 23.00 uur

•  Valeriusstraat (deels), tot en met 6 mei
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Wegwerkzaamheden

•  Kruising Deldenerstraat/Tuindorp- 
straat/Helmersstraat, tot en met 

 27 mei
•  Mitchamplein, tot en met 27 mei
•  Stelplaats (deels), 9 tot en met 27 mei
•  Markt, tot en met 23 december

Wegwijzer
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
 Alleen op afspraak! 
•  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.

Let op! De balies zijn woensdag 5 mei gesloten.

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. 

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.

Ook andere huishoudens met een laag 
inkomen die bij de gemeente bekend zijn, 
krijgen automatisch de energietoeslag 
van 800 euro overgemaakt. Het gaat om 
huishoudens die in 2022:
•  een uitkering op grond van de IOAW en 

IOAZ ontvangen
•  bijzondere bijstand (inclusief individue-

le inkomenstoeslag) ontvangen
•  een uitkering BBZ-levensonderhoud 

ontvangen
•  een vergoeding ontvangen in het kader 

van het minimabeleid
•  die algemene bijstand ontvangen van 

de Sociale Verzekeringsbank op grond 
van artikel 47a van de Participatiewet

De gemeente maakt het geld binnenkort 
automatisch over op het rekeningnum-
mer dat bekend is.

Huishoudens die tot een van deze groepen 
behoren en die op 1 juni 2022 nog geen 
toeslag hebben ontvangen, kunnen vanaf 
die datum zelf een toeslag aanvragen.

Energietoeslag zelf aanvragen
Andere huishoudens met een laag 
inkomen kunnen vanaf maandag 9 mei 
zelf een aanvraag indienen via het 
formulier op www.hengelo.nl/energie-
toeslag. Aanvragen is mogelijk tot en 
met 31 december 2022.

De volgende huishoudens komen in aanmerking voor de energietoeslag:

Maximum netto maandinkomen 
per 01-01-2022 (zonder vakantiegeld)

U bent nog niet 
met pensioen

U bent met 
pensioen

Alleenstaand / Alleenstaande ouder € 1.245 € 1.383

Echtpaar / Samenwonend € 1.778 € 1.873

Burgemeester Sander Schelberg met de 
gedecoreerden 26 april 2022

Bij de toekenning wordt niet gekeken 
naar het vermogen. Bezittingen zoals 
spaargeld of aandelen tellen dus niet 
mee. Ook hoeven de huishoudens niet 
aan te tonen dat hun energierekening 
daadwerkelijk sterk is gestegen.

Uitzonderingen
De energietoeslag geldt niet voor jongeren 
onder de 21 jaar die geen bijzondere 
bijstand ontvangen voor het voeren van 

een zelfstandig huishouden en jongeren 
onder de 27 jaar die aanspraak maken 
op studiefinanciering. Ook mensen 
die in een inrichting verblijven en 
huishoudens die in de basisregistratie 
zijn ingeschreven als briefadres kunnen 
geen energietoeslag aanvragen.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.
hengelo.nl/energietoeslag.


