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Kermis zonder uitstoot van
fossiele brandstof
Een primeur op de Lambertuskermis dit jaar: van woensdag
14 september tot en met zondag
18 september draaien alle attracties op accustroom!

Informatie van de
gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws
Dinsdag 6 september 2022

Dit betekent dat de attracties voor het
eerst niet aangedreven worden door
een dieselaggregaat; een unicum. Het
bijzondere van de Hengelose kermis is
dat de stroom flexibel en mobiel is. Na
de kermis wordt de stroomvoorziening
afgetuigd.
Vorig jaar is er tijdens de kermis al uitvoerig getest met de stroomvoorziening.
Alles om dit jaar de attracties te laten
draaien zonder fossiele brandstof te
verbranden. De elektriciteit waarmee de
accu wordt opgeladen is opgewekt door
zonne-energie. Toch is er nog één reserve
dieselaggregaat aanwezig om bij storing
op terug te vallen, maar de organisatie
vertrouwt erop dat die niet nodig is.

Stil uurtje

Op zondag 18 september is er traditiegetrouw van 12.00 tot 13.00 uur het
‘stille uurtje’. Speciaal voor kinderen die
slecht tegen prikkels kunnen, draaien de
attracties in alle stilte. Ook worden de
lichteffecten van de attracties verminderd. Alles om Hengeloërs die slecht of
helemaal niet tegen lawaai kunnen, te
laten genieten van de Lambertuskermis.

Foto: Geert Cox

De kermis is open op:
Woensdag 13.30 tot 23.00 uur
Donderdag 13.30 tot 23.00 uur
Vrijdag
13.30 tot 00.00 uur
Zaterdag
10.00 tot 00.00 uur
Zondag
12.00 tot 21.00 uur

Gezocht: ideeën voor Hengelo
Wie een goed idee heeft voor
Hengelo kan op dinsdagavond
11 oktober terecht op de motiemarkt in het stadhuis. Op deze
markt kan iedereen ideeën en
plannen voor de stad onder de
aandacht van raadsleden brengen.
Weet u één of meerdere raadsleden
van uw idee te overtuigen? Dan werkt u
samen uw idee uit tot een motie die in
een volgende raadsvergadering wordt
geagendeerd. De gemeenteraad van
Hengelo heeft voor de uitvoering van de
moties geld gereserveerd.

een ‘match’, dan vult u samen met het
raadslid een formulier in en levert dat in
bij de ‘marktmeester’. Met dat formulier
verplicht u zich om gezamenlijk de tekst
voor de motie op te stellen.

Aanmelden
Hoe werkt de motiemarkt?

Hebt u zich aangemeld, dan krijgt u
op 11 oktober een kraampje op de
motiemarkt. Raadsleden lopen langs
de verschillende kraampjes om een
toelichting op de ideeën te krijgen en te
zien of het wat voor hun partij is. Is er

Hebt u een idee, dan kunt u zich tot
1 oktober aanmelden om mee te doen.
Aanmelden kan via het aanmeldformulier
op www.hengelo.nl/motiemarkt.
Wilt u eerst meer weten? Mail of bel dan
met de raadsgriffie, via raadsgriffie@
hengelo.nl of 14074.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

Denk mee over uw toekomstige wijk

Om Hengelo in de toekomst nog mooier, beter en gezonder te maken,
stellen we een omgevingsvisie op voor het stedelijk gebied. Hierin
beschrijven we wat nodig is voor Hengelo in de toekomst.
U weet wat in uw buurt of omgeving belangrijk is. Het is immers uw
leefomgeving! Denk mee over de toekomst van uw wijk en Hengelo door
de vragenlijst in te vullen. De reacties gebruiken we bij het maken van
deze toekomstvisie.
Scan de QR-code met uw mobiel om de vragenlijst te
starten of ga naar www.hengelo.nl/omgevingsvisie. Vul
de vragenlijst in vóór 19 september en maak kans op
een cadeaubon ter waarde van €20!

Op zoek naar vrijwilligers?

Is uw organisatie op zoek naar vrijwilligers? Doe dan mee aan de Vrijwilligersmarkt op donderdag 6 oktober in Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44.
Op deze markt kunt u op een laagdrempelige en informele manier uw
vacatures onder de aandacht brengen en contact leggen met bezoekers
die zich oriënteren op vrijwilligerswerk. De markt duurt van 18.30 tot
21.00 uur; deelname is gratis.
Aanmelden
Wilt u erbij zijn? U kunt uw organisatie tot 29 september aanmelden via
een e-mail aan vrijwilligerswerkhengelo@wijkracht.nl. Vermeld daarin uw
naam, de naam van de organisatie, telefoonnummer en e-mailadres.
Meer weten?
Neem contact op met Wijkracht Vrijwilligerswerk Hengelo, telefoon 088 945 5750, bezoekadres: 2e etage bibliotheek, Beursstraat 34 (maandag tot
en met donderdag 09.00 - 14.00 uur).

•	Hollands Diep 22, hebben uitweg
(19-08-2022)
•	Lage Weide 3, gedeeltelijk uitbreiden
Twentebad (25-08-2022)
• Oldenzaalsestraat 358, plaatsen
opbouw (24-08-2022)
•	Scandinaviëlaan 21, uitbreiden
bedrijfspand (23-08-2022)
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

• Kanaalstraat 20, verbouwen dakterras
	naar kantoorruimte. Verlengen beslistermijn met maximaal 6 weken in
verband met toetsing brandveiligheid.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 13-10-2022.
•	Oosterveldsingel 44, uitbreiden
bedrijfshal. Verlengen beslistermijn
met maximaal 6 weken in verband
met bouwbesluit. Door dit besluit is
de uiterste nieuwe beslisdatum
12-10-2022.
•	Wegtersweg 18A, 18B, 18C, 18D
en 18E (aanvraag gepubliceerd als
Wegtersweg 18A), oprichten bedrijfsverzamelgebouw. Verlengen beslis	termijn met maximaal 6 weken in verband met bouwbesluit. Door dit besluit
is de uiterste nieuwe beslisdatum
25-10-2022.

Verleend

•	Anton van Duinkerkenstraat 1,
plaatsen overkapping (30-08-2022)
•	Conradstraat 10, veranderen/vergroten
woonhuis (01-09-2022)
•	Deurningerstraat 310, oprichten
woonhuis (01-09-2022)
•	Esrein nabij 53, plaatsen 2 container
units (tijdelijk voor 7 jaar) (26-08-2022)
•	Oosterveldsingel nabij 30, uitbreiden
bedrijfspand en hebben uitweg
(29-08-2022)
•	Smaragdstraat 12, plaatsen bewegwijzeringszuil en handelsreclame
(01-09-2022)
•	Vlierbes 16 (aanvraag gepubliceerd
als Vlierbes nabij 10), handelen in strijd
met bestemmingsplan (oprichten
woonhuis met bijgebouw en hebben
uitweg) (26-08-2022)
•	Willem de Clercqstraat 31, wijzigen
trapopgang en woonruimte
(30-08-2022)
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.

Geweigerd

•P
 etroleumhavenstraat 44, veranderen
metaalrecyclingbedrijf (22-03-2022)

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.

Uitgebreide procedure
Ontvangen

•	Burgemeester van der Dussenplein 3,
	plaatsen airco buitenunit met omkasting van cortenstaal en hiervoor
handelen met gevolgen voor beschermde monumenten (26-08-2022)
De ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter inzage wordt gelegd.

Activiteitenbesluit
milieubeheer
Ingekomen melding

Het college van B en W heeft een
melding ontvangen voor:
•	Petroleumhavenstraat 44, Metaal- en
Huidenhandel Den Oudsten, veranderen
metaalrecyclingbedrijf
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 melding geen bezwaar- of
beroepschrift indienen.

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken
gedurende zes weken op afspraak inzien

Collectes

Tot en met 10 september collecteert KWF Kankerbestrijding. Van 12 tot
en met 17 september collecteert het Prinses Beatrix Spierfonds.
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Afsluiting Deldenerstraat

Vanwege de herinrichting van het marktplein is een deel van de Deldenerstraat
(tussen Langestraat en kruising Bornsestraat/Oldenzaalsestraat) toegevoegd
aan het kermisterrein. Dit betekent dat de
straat voor al het doorgaande verkeer is
afgesloten van maandag 12 september
00.00 uur tot en met maandagavond
19 september. De stad blijft gedurende
deze periode bereikbaar via de omleidingsroute Bankastraat - Weideweg
- Bornsestraat.
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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

Vervanging verkeerslichten
Oldenzaalsestraat en Weideweg
Van 12 september tot en met
18 november worden verkeerslichten op zeven locaties in Hengelo
vervangen. Er wordt gestart aan de
Weideweg, daarna is de Oldenzaalsestraat aan de beurt. Het verkeer
kan, met enige hinder, gebruik
blijven maken van de kruisingen.
Intelligente verkeerslichten

De oude verkeerslichten worden
vervangen door een intelligente variant,
zogenoemde iVRI’s. We vervangen de
verkeersregelautomaten, lantaarns,
drukknoppen en masten. Ook worden
wachttijdvoorspellers toegevoegd voor de
fietsers. De iVRI’s zorgen voor optimale
verkeersdoorstroming. Ten opzichte van
oude verkeerslichten kunnen iVRI’s verkeer
beter afwikkelen. Zo weinig mogelijk

wachttijd, dat is voor de weggebruiker
prettig én de auto maakt korter gebruik
van de weg. Hierdoor bevordert de doorstroming, veroorzaakt het verkeer minder
geluid- en stankoverlast én reduceren we
de CO2 uitstoot en fijnstof.

worden om veilig te kunnen werken.
Van 19 september tot en met 7 oktober
zijn de verkeerslichten uitgeschakeld.
In deze weken zijn er minder rijstroken
beschikbaar. Tijdens drukke momenten
worden verkeersregelaars ingezet.

Weideweg

Oldenzaalsestraat

De verkeerslichten op de kruising Weideweg/Bornsestraat/Mr. P.J. Troelstraplein
én Weideweg/Bankastraat/Wegtersweg
worden tussen maandag 12 september
en vrijdag 7 oktober vervangen. In de week
van 12 september is de Weideweg een
omleidingsroute in verband met de kermis
op de Deldenerstraat. Daarom vinden er in
deze week alleen werkzaamheden plaats in
de buitenbermen. In deze eerste week kan
het verkeer wel hinder ondervinden omdat
de rijbanen buiten de spitsuren versmald

Vanaf maandag 10 oktober tot en met
vrijdag 18 november zijn de verkeerslichten aan de Oldenzaalsestraat aan de
beurt. In elke eerste week per kruising
wordt er buiten de rijbanen gewerkt,
aan bijvoorbeeld de kabels en leidingen.
Dit zorgt voor beperkte hinder. In de
tweede week worden de verkeerslichten
uitgeschakeld en wordt de inrichting
vervangen. Op enkele kruisingen wordt
ook bewegwijzering toegevoegd en/of
vervangen.

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.

Volgorde Oldenzaalsestraat
10 oktober t/m 21 oktober
17 oktober t/m 28 oktober
24 oktober t/m 4 november
31 oktober t/m 11 november
7 november t/m 18 november

X1
X2
X3
X4
X5

Oldenzaalsestraat/Hasselerbaan (west)
Oldenzaalsestraat/Castorweg/Josef Haydnlaan
Oldenzaalsestraat/Sloetsweg/Beethovenlaan
Oldenzaalsestraat/Oude Molenweg
Oldenzaalsestraat/Eikstraat/Wemenstraat

Wegwerkzaamheden
In verband met werkzaamheden zijn de
volgende wegen afgesloten (zie www.
hengelo.nl/wegwerkzaamheden).
•	Coldstream (deels), 9 september
•	Roggeweg (deels), 10 september
16.00 - 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
•	Bonairestraat (deels), 21 september
•	Fie Carelsenstraat (deels), 25 september 15.00 - 00.00 uur
•	Hoek Brinkstraat/Marktstraat,
12 september tot en met 7 oktober
•	Kruising Weideweg/Bornsestraat/
Mr. P.J. Troelstraplein (hinder),
12 september tot en met 7 oktober

•	Kruising Weideweg/Bankastraat/
Wegtersweg (hinder), 12 september tot
en met 7 oktober
•	Fietspad Laan Hart van Zuid (t.h.v.
Stelplaats), tot en met 21 oktober
•	Kruising Oldenzaalsestraat/Hasselerbaan (hinder), 10 tot en met 21 oktober
• Kruising Oldenzaalsestraat/Castorweg/Josef Haydnlaan (hinder), 17 tot
en met 28 oktober
•	Twekkelerweg (tussen Breemarsweg
en Marathonlaan, 1 weghelft richting
centrum), 19 september tot en met
28 oktober
•	Brinkplein, tot en met 28 oktober
•	Kruising Oldenzaalsestraat/Sloetsweg/Beethovenlaan (hinder),
24 oktober tot en met 4 november
•	Kruising Oldenzaalsestraat/Oude
Molenweg (hinder), 31 oktober tot en
met 11 november
•	Kruising Oldenzaalsestraat/Eikstraat/
Wemenstraat (hinder), 7 tot en met
18 november
•	Markt, tot en met 23 december
\

