Nomineer uw buur voor de
Beste Buur Bokaal!

Informatie van de
gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 5 juli 2022

Heeft u ook zo’n buurman of buurvrouw die voor u klaarstaat?
Iemand die u waardeert en ook
eens in het zonnetje wilt zetten?
Nomineer hem of haar dan voor de
Beste Buur Bokaal.

Kunt u altijd rekenen op hulp van uw buur
bij de boodschappen, het tuinonderhoud
of het buiten zetten van de vuilnis?
Grijp dan uw kans en geef uw buur de
waardering die hij of zij verdient.

Op de jaarlijkse Burendag in september
reiken we in de gemeenten Hengelo en
Borne de Beste Buur Bokaal uit. Niet
zomaar, maar juist omdat we weten hoe
belangrijk een goede buur kan zijn voor
een buurt.

Nomineren kan tot uiterlijk 15 augustus
via www.bestebuurbokaal.nl. De
uitreiking vindt plaats op de jaarlijkse
Burendag op zaterdag 24 september.

Politieke Markt
De gemeenteraad houdt op dinsdag 12 juli een Politieke Markt in de
raadzaal van het stadhuis. Het programma is als volgt:
19.00 - 21.00 uur 1e Beleidsrapportage 2022 (presentatie)
		
Zomer-/Kaderbrief 2023-2026
21.15 - 22.45 uur Maatregelenpakket Sociaal
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 13 juli vanaf 19.30 uur in de
raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
• Plan van aanpak omgevingsvisie stedelijk gebied
• Herziening grondexploitaties 2022
• Jaarstukken 2021 Gemeente Hengelo
• Bestemmingsplan Hof te Twekkelo
• Bestemmingsplan Buitengebied, omgeving Kristenbos
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.

Informatiebijeenkomst herinrichting
Bankastraat
In 2023 gaan we de Bankastraat herinrichten. De gemeente Hengelo is
van plan om de fietssnelweg F35 door te trekken, de riolering te vervangen en de nieuwe weg verkeersveilig in te richten. Ook wil de gemeente
het parkeren graag beter organiseren.
Het ontwerp
Op 4 april werd het concept ontwerp Bankastraat gepresenteerd in een
informatiebijeenkomst. Op dit concept hebben we 38 reacties ontvangen.
Naar aanleiding van deze reacties hebben we aanpassingen doorgevoerd
in het ontwerp. Er ligt nu een concept definitief ontwerp, dat is vanaf
vrijdag 8 juli te bekijken op www.hengelo.nl/bankastraat.
Informatiebijeenkomst
Op maandag 11 juli van 18.00 tot 20.00 uur presenteren we als gemeente
het concept definitief ontwerp in de stadhuishal. Tijdens deze bijeenkomst is het mogelijk om het ontwerp te bekijken en vragen te stellen.
Heeft u corona-gerelateerde klachten? Dan vragen we u om de plannen
via onze website te bekijken.

Handig om te weten

Beste Buur Bokaal is een initiatief van de
lokale woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten.
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Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 22 juni
2022 het volgende bestemmingsplan
gewijzigd vastgesteld:
Buitengebied, Eetgerinksweg nabij 25
en Morshoekweg 25
Het plangebied betreft een perceel aan
de Eetgerinksweg (nabij 25) waar de
bouw van één woning in het kader van
de Rood voor Rood regeling mogelijk
wordt gemaakt. Dit ter compensatie van
de sloop van landschapsontsierende
bebouwing op percelen aan de Eetgerinksweg (nabij 25), de Morshoekweg 25
en de Schalmedenweg. Het plangebied
betreft ook perceel Morshoekweg 25
waarvan de bestemming bedrijf deels
wordt gewijzigd naar wonen en deels
naar agrarisch. Voor het perceel aan de
Eetgerinksweg is een inpassings- en
beplantingsplan gemaakt.
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Wijzigingen
Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is een aantal wijzigingen in
het vastgestelde plan opgenomen. Een
overzicht van alle wijzigingen vindt u in
de staat van wijzigingen.
Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de
bijbehorende stukken van 6 juli tot en
met 16 augustus 2022 inzien op https://
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0164.BP0156-0301. 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 17 augustus
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 André Otten.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Achterhoekseweg 9, handelen in strijd
met bestemmingsplan (hebben van
een BSO) (24-06-2022)
• Conradstraat 10, veranderen/vergroten
woonhuis (21-06-2022)
• Diamantstraat 8, wijzigen brandscheiding (17-06-2022)
• Haaksbergerstraat nabij 51, oprichten
bedrijfsgebouw (kantoor en produtielocatie) (11-05-2022)
• Parallelweg SS 87, oprichten 2-onder1 kap woning en hiervoor handelen in
strijd met bestemmingsplan en hebben
2 uitwegen (10-06-2022)
• Parelstraat 21, verplaatsen uitweg
(24-06-2022)
• Sherwood Rangers 112, plaatsen
buitenunit (26-06-2022)
• Slijperij 9, verplaatsen uitweg
(28-06-2022)

• Twekkelerweg 112, plaatsen dakkapel
(22-06-2022)
• Vlierbes 52, verplaatsen uitweg
(23-06-2022)
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

•	Breemarsweg 321A, (aanvraag
gepubliceerd als Breemarsweg 321),
plaatsen mantelzorgwoning. Verlengen
beslistermijn met maximaal 6 weken
in verband met bouwbesluit. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
12-08-2022.
•	Kamphorstweg 1, plaatsen zonne	panelen. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met
welstandtoetsing. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 08-08-2022.
•	Parelstraat nabij 21 naar Zoutwinningsweg nabij 17, aanleggen nieuwe
hogedruk aardgastransportleiding.
Verlengen beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met inhoudelijke
beoordeling. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 11-08-2022.

Verleend

• Anton van Duinkerkenstraat 48,
veranderen woonhuis (28-06-2022)
• Bartelinkslaantje 12A, (aanvraag
gepubliceerd als Bartelinkslaantje 12),
oprichten woonhuis (24-06-2022)
• Diamantstraat 20, plaatsen signing
(27-06-2022)
• Harderstraat 22, plaatsen overkapping
(24-06-2022)
• Heideweg 7, plaatsen dakkapel
(27-06-2022)
•	Hollands Diep 22, (aanvraag gepliceerd
als Linne nabij 3, kavel 60), oprichten
woonhuis (30-06-2022)
• Jungstraat 5, plaatsen overkapping
(24-06-2022)
• Kamphorstweg 1, plaatsen zonnepanelen (27-06-2022)
• Langestraat 29, wijzigen horecapand
(24-06-2022)
• Oelerweg 5, vervangen kozijnen
voorgevel en linkerzijgevel (28-06-2022)
• Paul Krugerstraat 15 en Steijnstraat 74,
	veranderen winkelruimte naar woonruimte en wijzigen gevel (28-06-2022)
• Zirkoonstraat 3, milieuneutrale
verandering voor het tijdelijk overslaan
van afgesloten containers met ‘droog’
CORONA-afval in verband met een
quarantainetermijn bij de (eind)
verwerker.
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.

Uitgebreide procedure
Ontvangen

Rectificatie
Aangevraagd als reguliere procedure dit
moet zijn een uitgebreide procedure:
•	Meijersweg/’t Kotte nabij ‘t Kotte 37,
oprichten 10 2-onder-1 kap woningen,
kappen 2 bomen en hebben uitwegen
(03-06-2022)

Activiteitenbesluit
milieubeheer
Ingekomen meldingen

Het college van B en W heeft meldingen
ontvangen voor:
• Nico Maasstraat 8, The Padellers
Exploitatie, oprichten sportcomplex
met padelbanen
• Granaatstraat 21, NTS Norma, veranderen metaalbewerkingsbedrijf
• Wegtersweg 18A, B. Oran, oprichten
bedrijfsverzamelgebouw
Inzien
U kunt de desbetreffende stukken op
afspraak inzien. Hiervoor kunt u contact
opnemen met de Omgevingsdienst
Twente, telefoon 0546 - 749 500. U kunt
tegen de meldingen geen bezwaar- of
beroepschrift indienen.

Maatwerkvoorschrift

Het college van B en W heeft een maatwerkvoorschrift voor geluid vastgesteld
voor:
• Haaksbergerstraat 55, HP Valves
	Het vaststellen van een maatwerkvoorschrift voor geluid is nodig voor een
goed beheer van de beperkte geluidruimte op het gezoneerde bedrijventerrein Twentekanaal.
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken van 6 juli tot en met 16 augustus
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.

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten

Het college van B en W heeft de volgende verkeersbesluiten genomen:
Het reserveren van twee parkeerplaatsen
voor het opladen van elektrische voertuigen op de volgende locaties:
• Beppie Nooystraat
• FBK stadion (parkeerterrein)
• Fie Carelsenstraat
• ir. M. Schefferlaan (parkeerterrein)
• Johanna van Burenstraat
• Korenbloemstraat
• Rumkehof
• Tarwestraat
• W. van Harenstraat
• Weusthagstraat
• Wolter ten Catestraat
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Vervolg bekendmakingen
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van
6 juli tot en met 16 augustus 2022 inzien
op www.officielebekendmakingen.nl.
Wanneer u belanghebbende bent, kunt u
tijdens de inzagetermijn 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.

Milieupark op donderdag open
In de zomer is het Milieupark aan
de Wegtersweg op de donderdag
langer open. In juli en augustus
kunt u elke donderdag van 09.00
tot 20.00 uur uw (grof) afval brengen. De overige dagen (maandag
t/m zaterdag) is het Milieupark
geopend van 09.00 tot 16.00 uur.
Komt u naar het Milieupark? Neem
dan uw milieupas mee.

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.

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.

Tussen 11 en 20 juli ontvangt u thuis een inzamelzak voor textiel. De
Vereniging Paardrijden Gehandicapten Ondersteuning komt de zakken
ophalen tussen 14 en 23 juli. Op de zak staat vermeld op welke dag dat
precies gebeurt. In de zak mag bijvoorbeeld kleding, huishoudelijk textiel,
dekbedden, gordijnen, zachte knuffels en schoenen. Textiel graag schoon
inleveren en schoenen per paar gebonden.

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.

Wegwerkzaamheden

Wegwijzer
Contactgegevens

Inzameling textiel

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.

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.

• Ketelmakerij (deels), 8 juli
• B.P. Hofstedestraat, 11 en 12 juli
• Duizendpoot (deels), 11 tot en met
15 juli
• Bijenkorf (deels), tot en met 15 juli
• Telgen (tussen Markt en Enschedesestraat), tot en met 15 juli
• Schipperstraat (deels), 15 juli
• Markt, tot en met 23 december

