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Hengelose talenten geëerd
Elk jaar worden de Hengelose
talenten van het afgelopen jaar in
het zonnetje gezet tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
De receptie kon echter ook dit jaar
niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Burgemeester Sander
Schelberg heeft de talenten van
2021 op een alternatieve manier
een pluim gegeven.

Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
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Dinsdag 4 januari 2022

In een filmpje spreekt hij de vier jonge
Hengeloërs toe en feliciteert hen met
hun prachtige prestaties. Ze ontvingen
een zak verse oliebollen om dat te vieren.
Bekijk het filmpje op www.hengelo.nl/
talenten.
Allen hebben ze op hun eigen manier
uitgeblonken. Eva Dorrestijn werd tweede
op het GK4-kampioenschap karten. Luca
Richardson werd Nederlands kampioen
judo in de categorie onder de 15 jaar.
Fleur Langhorst is benoemd tot Young
Ambassador van de Lionsclubs Nederland voor haar inzet voor Roemeense
weeskinderen. En Jade Groenewoud
won twee gouden en drie zilveren
medailles bij de World Cups voor
junioren.

Eva Dorrestijn

Luca Richardson

Fleur Langhorst

Jade Groenewoud

Maandag 31 januari is de dag van
de kandidaatstelling voor de leden
van de raad van de gemeente Hengelo. Op die dag moeten politieke
partijen die willen deelnemen aan
de gemeenteraadsverkiezingen
van 16 maart hun kandidatenlijsten
inleveren.

Politieke Markt
De gemeenteraad houdt op dinsdag 11 januari een digitale Politieke
Markt. U kunt de vergadering volgen via www.youtube.com/gemeentehengeloOV. Het programma is als volgt:
A
19.30 - 21.00 uur Onderzoek kunstpodium
B
19.45 - 21.00 uur Koersnota mobiliteit
21.15 - 22.30 uur Monitoring sociaal domein
Weten hoe de digitale vergadering plaatsvindt? Kijk dan op www.hengelo.
nl/politiekemarkt. Wilt u bij de Politieke Markt inspreken, dan kunt u
contact opnemen met de griffie via e-mail raadsgriffie@hengelo.nl.
Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert digitaal op woensdag 12 januari vanaf 19.30
uur. U kunt de vergadering volgen via www.youtube.com/gemeentehengeloOV. Op de agenda staan onder meer:
• Herbenoeming extern lid Rekenkamercommissie Hengelo
• Regiovisie Jeugdhulp Twente
• Kansspelautomatenhallen
• Bodembestedingsplan 2022-2025
• Subsidieaanvraag Bommenregeling voor 2022
• Subsidieplafond tijdelijke Uitvoeringsregeling Lokaal Sport- en Beweeg-		
akkoord ‘Hengelo Inspireert’
• Voortzetten samenwerking Twentse gemeenteraden
De agenda kan nog wijzigen. Kijk voor de definitieve agenda en de
bijbehorende stukken op www.hengelo.nl/bestuursagenda.

Afvaltarieven 2022

De gemeenteraad heeft op 22 december de afvaltarieven voor het jaar
2022 vastgesteld. Het vaste tarief afvalstoffenheffing neemt met € 5,76
toe naar € 185,16. Het kliktarief voor de ondergrondse afvalcontainer blijft
€ 1,30. Het variabele tarief voor de keuzecontainer is met € 1,00 verlaagd
tot respectievelijk € 15,50 (240 liter) en € 8,70 (140 liter). De overige
variabele tarieven blijven ongewijzigd.
Alle tarieven op een rijtje
Vast tarief afvalstoffenheffing
Ondergrondse restafvalcontainer
GFT container 240 liter
GFT container 140 liter
Keuzecontainer 240 liter
Keuzecontainer 140 liter
Gebruiksvergoeding keuzecontainer
Zorgcontainer (restafval) 240 liter
Zorgcontainer (restafval) 40 liter

€ 185,16
€ 1,30
€ 2,00
€ 		 1,20
€ 15,50
€ 		 8,70
€ 		 2,00 per maand
€ 11,95
€ 		 7,00

Foto: Bart van Hoek Architectuurfotografie

Waarborgsom
Voor de kandidaatstelling moet een
waarborgsom van € 225 worden betaald,
tenzij de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 al één of meer zetels
in de raad van Hengelo heeft gehaald.
Het bedrag moet worden overgemaakt
op rekening NL44 BNGH 0285 0037 98
o.v.v. ‘Waarborgsom kandidaatstelling’

en de naam van de politieke partij.
De gemeente moet de waarborgsom
uiterlijk op maandag 17 januari 2022
hebben ontvangen.
Voor meer informatie over de kandidaatstelling kunt u contact opnemen
met de gemeente.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Brinkstraat 9, veranderen/vergroten
marktkiosk en realiseren overdekte en
verdiepte fietsenstalling (23-12-2021)
• Bornsestraat 7, herstellen kap en
wijzigen constructie ketelhuis en
daarvoor handelen met gevolgen voor
beschermd gemeentelijk monument
het Heim (23-12-2021)
• Bornsestraat 400, wijzigen brandscheidingen wellness gebouw
(22-12-2021)
• Irisstraat 1 en 3, plaatsen 2 erkers
(22-12-2021)
• Klinkeweg 29, kappen 3 eiken
(27-12-2021)
• P.C. Borstlaan nabij 123 (Het Hof),
kappen 7 berken (23-12-2021)
• Sloetsweg 101, veranderen/vergroten
woonhuis (21-12-2021)
• Steenzoutweg nabij 21G, oprichten
bedrijfspand (24-12-2021)
• Tuindorpstraat 25 en 27, veranderen
2 woonhuizen (23-12-2021)
• Valeriusstraat 19, hebben uitweg
(21-12-2021)
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Dat kan bij Astrid Mos en Max van
Ravensberg van team Verkiezingen
(Publieksplein, stadhuis). Inleveren kan
van 09.00 tot 17.00 uur.

De gemeenteraad vergadert
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Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen

Op www.kiesraad.nl (> Verkiezingen >
Gemeenteraden > Ondersteunendesoftware-verkiezingen > Gebruik
OSV2020-PP door politieke partijen) kunt
u software (OSV) downloaden voor het
opstellen van uw kandidatenlijst. Deze
software bevat ook alle bijbehorende
formulieren, zoals:
• De kandidatenlijsten (model H 1)
• De instemmingsverklaringen
(model H9)
• De machtiging tot het plaatsen van de
aanduiding van een partij boven de
kandidatenlijst (model H 3-1)
• Zo nodig: de ondersteuningsverklaringen (model H 4)
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• Weustinkstraat 6, veranderen/
vergroten woonhuis (28-12-2021)
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.

Opschorten beslistermijn

• Bornsestraat nabij 7 (Thiemsland
Sherwood Rangers), oprichten
	72 appartementen. Opschorten
beslistermijn op verzoek van de aan	vrager. Door dit besluit is de nieuwe
beslisdatum 28-02-2022.

Verleend

• Breemarsweg 405, plaatsen dakopbouw (24-12-2021)
• Lijsterweg 51, plaatsen dakkapel
(24-12-2021)
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 bodembescherming
Instemming schriftelijk
verslag

Het college van B en W heeft ingestemd
met het schriftelijk verslag van de uitvoering van de bodemsanering aan de:
• Onze Lieve Vrouwestraat 25, kadastrale sectie R 2563 (artikel b zesde lid
en artikel 15 BUS)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 5 januari tot en met
15 februari 2022 op afspraak inzien.
Voor inzien en meer informatie kunt u
contact opnemen met het team VTH
Leefomgeving. Belanghebbenden
kunnen binnen deze termijn bezwaar
maken 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.
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Vervolg bekendmakingen

Wegwerkzaamheden

Lever frituurvet en olie gratis in

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.
Genoemde data zijn onder voorbehoud.

Hebt u met Oud en Nieuw oliebollen gebakken? Of gaat u binnenkort het
frituurvet of de bakolie vervangen? Lever uw gebruikte olie of vet dan
apart in. Want daarvan kan weer biobrandstof worden gemaakt. En het is
goed voor het milieu.
Inleveren is simpel
Giet het afgekoelde frituurvet terug in de originele
verpakking of in een lege plastic fles. Sluit de fles goed
en breng ‘m naar het dichtstbijzijnde inzamelpunt. Veel
supermarkten hebben een gele container om frituurvet in
te verzamelen. Kijk voor een inzamelpunt bij u in de buurt
op www.frituurvetrecyclehet.nl.
U kunt het vet ook gratis inleveren bij het Milieupark aan
de Wegtersweg. Neem wel uw milieupas mee.

• Havenkade/Schippersstraat, 7 januari
• 	Ruysdaelstraat (t.h.v. nrs 17-23), 11 tot
en met 13 januari en 18 januari
• Marssteeg, 10 januari tot en met
4 februari
• Nieuwstraat (tussen Enschedesestraat
en Telgen, en tussen Stationsplein en
Molenstraat), 10 januari tot en met
18 februari
• Mitchamplein en Deldenerstraat
(tussen Mitchamplein en Tuin dorpstraat), 10 januari tot en met
25 maart

Niet in het riool!
Spoel gebruikt vet of olie vooral niet door toilet of gootsteen. Vet dat
in het riool terecht komt, veroorzaakt verstoppingen. Het riool is alleen
bedoeld voor poep, plas en toiletpapier.

Kerstbomen ophalen

In de week van 10 januari komt Twente Milieu de kerstbomen gratis
ophalen. Kijk in uw persoonlijke afvalkalender op www.twentemilieu.nl
of in de Twente Milieu app, wanneer ze bij u langskomen.

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,
losliggende stoeptegels of speelvoorzieningen kunt u doorgeven via
www.hengelo.nl.
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
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.

Woont u in hoogbouw? Zet dan de kerstboom op maandag 10 januari aan
de doorgaande weg. Twente Milieu haalt de boom op die maandag of in
de loop van die week op.
Kerstboom zelf wegbrengen
U kunt uw kerstboom ook gratis als grof tuinafval wegbrengen naar
het Milieupark aan de Wegtersweg. Kijk voor de openingstijden op
www.twentemilieu.nl/hengelo/milieupark.

Terugblik
2021
Dinsdag 4 januari 2022

‘We hebben elkaar nodig’

W

‘Hou vol Hengeloërs!’. Dat was de
quote van burgemeester Sander
Schelberg vorig jaar bij de terugblik op 2020. Wie had toen kunnen
denken dat we nu nog steeds in de
greep van het coronavirus zitten?

Weer wordt er veel van ons gevraagd.
Ondernemers die hun deuren opnieuw
moeten sluiten. Voorlopig geen school.
En alle trainingen, wedstrijden, evenementen en culturele activiteiten moeten
helaas allemaal afgezegd worden.

In de B
pagina

Natuurlijk is er veel veranderd. Veel Hengeloërs zijn gevaccineerd en dit voorjaar
werden de maatregelen versoepeld.
Velen van ons konden weer even op
adem komen. Maar helaas… een nieuwe
golf zorgt ervoor dat we opnieuw in een
lockdown zitten.

De grote vraag is nu: hoe lang gaat dit
nog door? En hoe lang houden we dit
nog vol? Hét antwoord op die vragen is
niet te geven. Maar een ding is duidelijk:
dit coronavirus vergt een lange adem.
Eentje waarbij we elkaar meer dan ooit
nodig hebben en waarbij we het écht
samen moeten doen!

We wensen u allen veel sterkte en
gezondheid toe de komende periode.
Pas goed op elkaar!
Het college van B en W

Dit hebben we gedaan in 2021
We hebben het afgelopen jaar op vele fronten duurzaam geïnvesteerd in onze stad, om het goede te behouden.
Daarbij hebben we samen met onze partners hard gewerkt aan onze belangrijkste ambities: een Aantrekkelijke
binnenstad, Sociale stad, Duurzame stad én Open stad.
Aantrekkelijke binnenstad

2021 was een belangrijk jaar voor onze
binnenstad. We zijn gestart met de metamorfose van het marktplein. In co-creatie
met de stad is een prachtig plan voor een
levendig en groen ‘doe-plein’ ontstaan.
Ook de omliggende straten worden
opnieuw ingericht. De gemeenteraad
heeft hiervoor in totaal 9 miljoen euro
beschikbaar gesteld.
Ook de plannen voor Lange Wemen naast
het stadhuis wordt nieuw leven ingeblazen.
Er komt een nieuwe parkeergarage met
daarboven een winkelcentrum en appartementen. Op de plek van winkelcentrum
Thiemsbrug komt een nieuwe woonbuurt.
De voorbereidingen zijn gestart.

Sociale stad

2021 was wederom een bewogen jaar, waarbij het coronavirus
een grote impact heeft gehad en nog steeds heeft.
Desondanks zijn we samen met veel partners in de stad in
staat gebleken om veel nieuwe zaken op te pakken. En hebben
we mooie projecten en werkzaamheden afgerond. Op deze
pagina blikken we kort terug op het afgelopen jaar.

Als gemeente hebben we daar waar we
konden mensen, instellingen en ondernemers ondersteund om de gevolgen
van corona en de maatregelen zo goed
mogelijk op te kunnen vangen. En dat
blijven we doen. Met rijksmiddelen én
met het lokale budget dat de gemeenteraad van Hengelo de afgelopen periode
beschikbaar heeft gesteld.

in contact te komen met inwoners met
beginnende schulden. Bij betalingsachterstanden op huur, energie, water en
zorgverzekering bieden zij hulp.

Duurzame stad

Het afgelopen jaar zijn er rondom duurzaamheid veel plannen voorbereid, gemaakt én opgepakt. Inwoners gaan daar
zeker wat van merken. Het college heeft
bijvoorbeeld het Omgevingsprogramma
Nieuwe Energie vastgesteld met daarin
zoeklocaties voor zonnevelden en windturbines. Het college wil uiterlijk 2030
graag twee turbines realiseren van
210 - 250 meter. Er zijn nog drie zoeklocaties. Onderzoeken naar het effect op
de omgeving lopen nog.

We hebben in 2021 een pakket aan maatregelen voorbereid, om de zorg (Wmo en
Jeugdhulp) betaalbaar te houden. De komende jaren wordt er minder en minder
zware ondersteuning ingezet. Om ervoor
te zorgen dat mensen eerder en dicht bij
huis geholpen kunnen vinden, komen er
meer laagdrempelige voorzieningen in
de buurt. Aanvullend blijft Hengelo bij het
Rijk aandacht vragen voor meer geld, om
de zorg goed te kunnen organiseren.
Met de werkwijze ‘Vroeg eropaf’ probeert
ons team BudgetAlert zo vroeg mogelijk

lose huishoudens hebben een energiebox
gekregen met bijvoorbeeld led-lampen en
tochtstrips om hun woning energiezuiniger te maken.
De gemeente gaf zelf ook het goede
voorbeeld. Er kwam 60.000 euro voor
een pilot met zonnepanelen op bedrijfsdaken van Westermaat en de gemeente
heeft sporthallen en wijkgebouwen
verduurzaamd.

Open stad

Hengelo is een open stad. Dat blijkt
maar weer eens uit de kortdurende
opvang van vluchtelingen in het Hazemeijercomplex. Ook hebben bewoners
en partners meegedacht over ons beleid
en de uitvoering daarvan. Zo komt er
meer groen bij het wijkcentrum Slangenbeek, dankzij het initiatief Van Grijs naar
Groen van de wijkraad.
Verder hebben zowel kinderen als
volwassenen meegedacht over de
vraag hoe we onze stad beter kunnen
wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Maar ook dichter bij huis speelde het
thema duurzaamheid. Honderden Henge-

We blijven bezig om onze dienstverlening verder te verbeteren. En met resultaat: uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat
onze inwoners een bezoek aan de balies
met een 7,4 waarderen.
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Nog meer
Naast de hoofdthema’s heeft de
gemeente in 2021 ook op andere
terreinen belangrijke stappen
gezet. Een paar voorbeelden:
Veiligheid

Onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) dragen sinds deze zomer
een bodycam. Dit moet ervoor zorgen dat
dreigende situaties niet uit de hand lopen.
We hebben meegewerkt aan een grote
actie tegen ondermijning, waarbij samenwerkende overheidsinstanties in Twente
zeker 76 panden hebben gecontroleerd.

Verkeer en vervoer

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan
het verbeteren van de verkeersveiligheid
en een betere doorstroming van het
verkeer op bijvoorbeeld de Deurningerstraat, Deldenerstraat - Marskant en de
Woolderesweg.
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Economie

Er is een nieuw ondernemersfonds,
waarmee we brede steun bieden aan
Hengelose ondernemers, die geraakt zijn
en worden door de coronacrisis. Het ROZ
voert de regeling uit.
Het afgelopen jaar is er 10 hectare aan
bedrijfskavels verkocht. Een record in vergelijking met voorgaande jaren. Zo gaan
Enexis en Technische Unie zich vestigen
op De Veldkamp en de bedrijven Assink &
Schipholt en Luma op Oosterveld. En dat
is goed nieuws voor de werkgelegenheid
in en economische positie van onze stad.
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Onderwijs

Het onderwijs is volop in ontwikkeling. Zo
opende Symbio dit jaar IKC De Wooldermarke: een nieuwe school, waarbij een
katholieke en twee openbare basisscholen zijn samengevoegd. Symbio is de
stichting die voortkomt uit de Dr. Schaepmanstichting en Stichting Primato. Ook
Spring! Peuterspeelscholen is onderdeel
van Symbio.

Sport, cultuur en recreatie

We hebben een bijdrage geleverd aan
de renovatie van natuurgrasvelden op
sportpark Veldwijk, om dit alvast klaar
te maken voor de voetbalacademie FC
Twente/Heracles.
Dit najaar opende Oyfo officieel de
deuren in het karakteristieke Hazemeijer.
Bestuur en werknemers van Oyfo hebben
hier de afgelopen jaren samen met
vrijwilligers, sponsoren en bedrijven hard
aan gewerkt. En dat heeft geleid tot een
prachtig en inspirerend resultaat!

Volksgezondheid, milieu en
duurzaamheid

Op dit moment zit er vaak afval in de
oranje verpakkingencontainers dat er niet
in thuis hoort. En dat is slecht voor het
milieu en de portemonnee. Twente Milieu
en de gemeente Hengelo hebben dit jaar
meerdere controles uitgevoerd, om de
kwaliteit van het verpakkingsmateriaal te
controleren.

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Meer en betaalbare woningen

Het bouwen van meer en betaalbare woningen is de komende jaren een belangrijke
opgave. In de binnenstad zijn en worden karakteristieke panden omgetoverd tot
woonplekken, zoals de Bataafse Kamp en het Badhuis. Ook zijn er verschillende
plannen in voorbereiding, bijvoorbeeld voor de Marskant en de Bloemenbuurt.
In Hart van Zuid worden de komende
jaren zo’n 1.000 woningen gebouwd.
Voor starters en voor mensen die willen
doorgroeien op de woonmarkt. Vanuit het
Rijk ontving de gemeente een miljoenensubsidie, om dit te versnellen. De verkoop
van het deelgebied De Smelterij is inmiddels gestart. En er wordt hard gewerkt
aan de plannen voor de andere deelgebieden.
Ook in Beckum is er grote behoefte aan nieuwbouw. De gemeente blijft zich
onverminderd inzetten om dit samen met de partners in de dorpskern te kunnen
realiseren.
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Wat gaan we doen in 2022?
In de Begroting 2022 leest u wat de gemeente dit jaar wil gaan doen en hoeveel geld dat mag kosten. Op deze
pagina leest u een paar voorbeelden. Meer informatie vindt u op https://financien.hengelo.nl.
Hengelo houdt koers, ondanks
uitdagingen door corona en in
sociaal domein

Ook in 2022 blijven we ons inzetten om
de gevolgen van de coronacrisis voor
inwoners, ondernemers en instellingen
daar waar mogelijk te verzachten.

Tegelijkertijd wil de gemeente Hengelo
inzetten op behoud van het goede. Juist
in deze onzekere tijd, waarbij de coronacrisis en de tekorten in het sociaal domein
voor de nodige uitdagingen zorgen, is
het belangrijk om ons hoogwaardige
niveau op onder meer sport/beweging,

cultuur en sociale voorzieningen op
peil te houden. Wij hebben hier blijvend
aandacht voor. Daarnaast zetten wij in
op versterking van de sociaal-economische ontwikkeling en structuur. We
blijven met prioriteit investeren in de
ontwikkeling van onze binnenstad en

Een paar voorbeelden:

Vooruitblik
2022

Hart van Zuid.
De komende jaren willen
we hier voldoende en betaalbare woningen realiseren, om met
name onze beroepsbevolking te vergroten. Ook het verder verduurzamen van
de stad blijft een belangrijk thema.

Sport, cultuur en recreatie
We onderzoeken de mogelijkheid voor een topsportlocatie voor talentonwikkeling en -begeleiding op sportpark Veldwijk. Het bestaande kunst- en cultuuraanbod
wordt beter gepromoot.
We gaan meer bermen en graslanden omvormen naar
kruidenrijk grasland ter bevordering van de biodiversiteit.
Meer groen en het behoud van bestaand groen is het
komend jaar een belangrijk thema.

Veiligheid
In 2022 zetten we ons samen met partners zoals de politie en
het Openbaar Ministerie in voor de aanpak van ondermijning.
Ook het behouden of creëren van veilige wijken heeft onze
prioriteit. We bestrijden diverse vormen van overlast en delicten die een grote
impact hebben, zoals straatroven, woninginbraken, geweld en overvallen.
Verder stellen we een Convenant kwaliteitsmeter veilig uitgaan op samen met
de horeca, ondernemers en politie.

Onderwijs
Verkeer en vervoer

Samen met de scholen zorgen we ervoor dat op alle
schoollocaties schoolzorgondersteuners beschikbaar
zijn. Zij zorgen voor een goede en snelle ondersteuning bij vragen van
kinderen en hun ouders, om te voorkomen dat problemen groter worden.
De nieuwbouw van het voortgezet speciaal onderwijs van Stichting Attendiz
wordt in 2022 opgeleverd. Verder stellen we een Integraal huisvestingsplan
onderwijs op.

Een goede bereikbaarheid is van cruciaal belang
voor een prettige woonstad en voor onze economische aantrekkelijkheid. Daarom wordt een
Mobiliteitsvisie opgesteld, die in 2022 aan de gemeenteraad wordt aangeboden.
Daarnaast gaan we in 2022 verder met het verbeteren van het fietsparkeren in de
binnenstad (Markt, Wetplein, Lange Wemen) en gaan we verder met de aanleg
van de fietssnelweg F35 (prioriteit/voorrang bij de schakels Bankastraat en
Marskant).

Voor starters en middeninkomens is het lastig om in de huidige woningmarkt een passende woning te vinden. Samen
met ontwikkelaars willen we meer goedkope koop- en huurwoningen realiseren, met name in de binnenstad en Hart van
Zuid. We blijven werken aan het verder aantrekkelijk maken van de binnenstad. De verbouwing en verbetering van het
marktplein gaan in 2022 van start. Bovendien worden de plannen voor Lange Wemen (rondom de huidige Thiemsbrug)
in het 2e kwartaal aan de gemeenteraad voorgelegd. Begin 2022 start de kaveluitgifte op de Marskant. En de bouw op
het Heemafterrein aan de Bornsestraat start in 2022.

Door corona is de trend van online shoppen versterkt en
dit zal effect hebben op de winkelleegstand. In 2022 werken
we daarom
aan een compact bruisend stadshart, met
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Uitgaven
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1 Veiligheid

Totaal uitgaven: 2 Verkeer, vervoer en waterstaatSociaal domein:
€ 322 miljoen

Er zijn op korte
termijn maatregelen nodig, om de
tekorten binnen Jeugdhulp en Wmo
terug te dringen. Verder krijgt de gemeente komend jaar een belangrijke
rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn.
De nieuwe Wet inburgering wil dat
inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland, het liefst
door betaald werk. De gemeente
voert de regie over het inburgeringstraject. Vanwege de coronacrisis
verwachten wij dat de uitgaven voor
de bijstand zullen toenemen.

Volkshuisvesting, leefomgeving en
stedelijke vernieuwing

Economie

5 Sport, cultuur en recreatie

Sociaal
domein

3 Economie

€ 152 miljoen

4 Onderwijs
5 Sport, cultuur en recreatie
6 Sociaal domein
7 Volksgezondheid en milieu
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
9 Bestuur en ondersteuning (incl. toevoeging aan reserves)

Volksgezondheid, milieu en
duurzaamheid
Wij willen onze wereld goed doorgeven aan volgende generaties. Dus het is
belangrijk om zuinig met ons stukje Hengelo om te gaan. Daarom zetten we in op
de opwek van duurzame energie. We werken in 2022 verder aan de plaatsing van windturbines
en zonnevelden in Hengelo en het opwekken van zonne-energie op daken, parkeerterreinen
en gevels. Ook stimuleren we onze inwoners en bedrijven op veel verschillende manieren om
energie te besparen, onder meer via het Energieloket. Verder willen we afval voorkomen, door
goed scheiden te stimuleren. In 2022 willen we een circulair ambachtscentrum op het Milieupark
realiseren, om grondstoffen te hergebruiken. In 2022 werken we aan een zogenoemde Klimaatadaptatie-strategie. Daarin komt onder meer te staan welke maatregelen voor extra groen en
water in de stad nodig en mogelijk zijn om wateroverlast, droogte en hittestress terug te dringen.

Bestuur en ondersteuning
De eerste maanden van 2022 staan in het teken van de
gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart.
Binnen de regio gaan we per 2022 op een nieuwe manier met elkaar samenwerken. Zo werken
we met Enschede, Twente Board en provincie Overijssel samen aan de ontwikkeling van de zone
tussen en van de stationsgebieden van Hengelo en Enschede.
De gemeente Hengelo blijft zich inzetten om de dienstverlening verder te verbeteren. Persoonlijk,
duidelijk, respectvol en betrouwbaar zijn daarbij onze sleutelwoorden. Wij willen dat de klant zich
welkom, gehoord, gezien en begrepen voelt.

