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Welkom in het stadhuis van
Hengelo!

Informatie van de
gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws

Bent u benieuwd hoe uw stadhuis er van
binnen uitziet? De gemeente Hengelo
nodigt u van harte uit voor het Open Huis
op zaterdag 26 november van 10.00 tot
16.00 uur. U kunt gewoon binnenlopen.
Een hapje en drankje staan voor u klaar,
er is muziek en er zijn kinderactiviteiten.
Ook kunt u de stadhuistoren beklimmen
voor een mooi uitzicht over de stad.
Wij kijken er naar uit u op 26 november te
ontvangen in het ‘Huis van de Stad’!
Namens het college van B en W
en de gemeenteraad,
Burgemeester Sander Schelberg

Officiële bekendmakingen
Ontwerp

•	Driehoek Laan Hart van Zuid-Boekeloseweg-Ketelmakerij

Hengelo zoekt Junior Cyber Agents

Onze smartphones, laptops en/of tablets zijn niet meer weg te denken.
Even snel wat opzoeken op Google of een Instagram story maken, we zijn
er de hele dag mee bezig. Ook uw (klein)kinderen, helaas niet altijd zonder
gevaren.
Tijdens de Week van de Mediawijsheid van 4 tot en met 11 november
wordt er aandacht besteed aan gedrag online en wordt het online spel
Hackshield gelanceerd.
Bewust maken van gevaren
Om kinderen op een speelse manier bewust te maken van de gevaren is
er een spel ontwikkeld: Hackshield. HackShield is een game die kinderen
tussen de 8 en 12 jaar weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit. Via deze
game worden kinderen opgeleid tot Cyber Agents die zichzelf en hun
omgeving kunnen beschermen tegen online gevaar.

Het plangebied betreft de locatie van de
voormalige oprit van de Boekeloseweg
naar de nieuwe Boekelosebrug. Op de
locatie van dit plangebied is ruimte
voor een nieuwe bedrijfslocatie in de
vorm van een nieuw bedrijfsgebouw
aan de Laan Hart van Zuid. Het ontwerp
bestemmingsplan laat diverse soorten
bedrijvigheid toe. Het perceel sluit aan
en maakt deel uit van bedrijventerrein
Twentekanaal. Voor deze kavel zijn ook
beeldkwaliteitseisen (beeldkwaliteitplan
Kanaalzone-West) gemaakt.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en
de bijbehorende stukken van 9 november
tot en met 20 december 2022 inzien op
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
?planidn=NL.IMRO.0164.BP0141-0201.
Tijdens de inzagetermijn kan eenieder
schriftelijk, mondeling of digitaal
zienswijzen indienen bij de gemeenteraad
o.v.v. zaaknummer 3499806. Voor het
mondeling indienen van zienswijzen kunt
u contact opnemen met André Otten.
Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend
kenbaar maken via www.hengelo.nl/
rozienswijze.
Tegelijkertijd ligt het ontwerp beeldkwaliteitplan Kanaalzone-West ter inzage, zie
de bekendmaking hieronder.

Beeldkwaliteitplan
Ontwerp

•	Kanaalzone-West
De bebouwing binnen het plangebied
van het bestemmingsplan Driehoek Laan
Hart van Zuid-Boekeloseweg-Ketelmakerij
wordt getoetst aan het Beeldkwaliteitplan Kanaalzone-West. Dit beeldkwaliteitplan is bedoeld om de ruimtelijke
kwaliteit van het gebied te toetsen en
te bewaken. Later, wanneer het gebied
ontwikkeld is, wordt het in de Welstandsnota opgenomen.
Spelend leren
HackShield werkt samen met de politie en veel gemeenten in Nederland.
Zij zijn op zoek naar Cyber Agents die ervoor kunnen zorgen dat zijzelf en
hun omgeving het internet veilig kunnen gebruiken. Er zijn verschillende
prijzen te winnen en de kinderen maken kans op een officiële huldiging.
Het spel is te spelen op https://nl.joinhackshield.com/nl.

Collectes

Tot en met 12 november collecteert Alzheimer Nederland. Van 14 tot en
met 19 november collecteert Het Gehandicapte Kind.

Inzien en inspraak
U kunt het ontwerp beeldkwaliteitplan
van 9 november tot en met 20 december
2022 inzien op www.hengelo.nl/terinzage
of op afspraak inzien. Tijdens de inzagetermijn kunnen inwoners en belanghebbenden schriftelijk of mondeling
zienswijzen indienen bij het college van
B en W o.v.v. zaaknummer 3499806.
Voor het maken van een afspraak of het
mondeling indienen van zienswijzen kunt
u contact opnemen met André Otten.

Tegelijkertijd ligt het ontwerp bestemmingsplan Driehoek Laan Hart van
Zuid-Boekeloseweg-Ketelmakerij ter
inzage, zie de bekendmaking hiernaast.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

•	Anna Bijnsstraat 3, plaatsen dakkapel
(02-11-2022)
•	Burgemeester Jansenplein 40,
oprichten serre (26-10-2022)
•	Hamerstraat 6, veranderen gevel
(24-10-2022)
•	Kuipersdijk 105 en 107, veranderen
van 1 naar 2 woningen (26-10-2022)
•	Lijsterweg nabij 2, oprichten woonhuis
(01-11-2022)
•	Louis Saalbornstraat 40, plaatsen
schutting (28-10-2022)
•	Louis van Tulderstraat 18, uitbouwen
schuur (24-10-2022)
•	Mozartlaan nabij 88, plaatsen kunstwerk (31-10-2022)
• Platinastraat 111, veranderen/vergroten
bedrijfshal (25-10-2022)
•	Tapuitstraat nabij 21 (spoorzijde),
kappen 1 es en 1 eik (28-10-2022)
•	Wegtersweg 8, aanbrengen brandveiligheidsvoorzieningen (28-10-2022)
•	Willem de Mérodestraat 64A, wijzigen
gevelkozijn en plaatsen handelsreclame
(31-10-2022)
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

•	Boerhaavelaan 59, plaatsen 6 vlaggenmasten en 1 reclamezuil. Verlengen
beslistermijn met maximaal 6 weken
in verband met bestemmingsplan- en
welstandtoetsing. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 24-12-2022.
•	Hollands Diep 28 (aanvraag gepubliceerd als Hollands Diep nabij 30, kavel
78), oprichten woonhuis en hebben
uitweg. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met
Bouwbesluit. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 17-12-2022.
• Nijhuisbinnenweg nabij 16 naar
Kanaaldijk nabij 38, aanleggen transportleiding (drinkwater) door gestuurde
boring. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met
interne beoordeling. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 16-12-2022.

Verleend

•	Beitelstraat 30, oprichten tankplaats
(01-11-2022)

Verlee
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Dinsdag 8 november 2022

Bestemmingsplannen

V

•	Hegemansweg 51, uitbouwen schuur
(28-10-2022)
•	Lage Weide 3, gedeeltelijk uitbreiden
Twentebad (01-11-2022)
• Landmansweg 155, veranderen/
vergroten loods (31-10-2022)
• Lemerij 11, veranderen bedrijf voor
coaten van metalen en kunststoffen
(02-11-2022)
•	Nico Maasstraat 8, ombouwen tennisvelden naar padelbanen (28-10-2022)
•	Oosterveldsingel 23, hebben extra
uitweg (31-10-2022)
• Pastoor Ossestraat 22 en 22A
(aanvraag gepubliceerd als Pastoor
	Ossestraat 22), veranderen kantoorruimte naar woonruimte en hiervoor
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening (28-10-2022)
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

•	Breemarsweg 338, plaatsen zonnepanelen (01-11-2022)
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.

Uitgebreide procedure
Ontvangen

•	Boerhaavelaan 59, plaatsen cryotank
CO2 (24-10-2022)
De ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter inzage wordt gelegd.

Ontwerpbesluit

•	Wilbertstraat 15A, brandveilig gebruiken kinderdagverblijf
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van
9 november tot en met 20 december
2022 op afspraak inzien bij het team VTH
Leefomgeving. Tijdens de inzagetermijn
kunt u schriftelijk een zienswijze indienen
bij het college van B en W. Desgewenst
kunt u mondeling uw zienswijze kenbaar
maken.
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Vervolg bekendmakingen
Verleend

•	Backenhagenlaan 200, brandveilig
gebruiken gebouw en gedeeltelijk
vervangen brandscheiding.
Inzien en beroep
U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken van 9 november tot en met
20 december 2022 op afspraak inzien bij
het team VTH Leefomgeving. Het besluit
is ten opzichte van het ontwerpbesluit
niet gewijzigd. Tijdens de inzagetermijn
kunt u een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de afdeling Bestuursrecht
van de Rechtbank Overijssel. Het besluit
tot het verlenen van de omgevingsvergunning treedt in werking op de dag
na het einde van de beroepstermijn.
Gelijktijdig met het indienen van een
beroepschrift kan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen. Het besluit treedt
dan niet eerder in werking totdat op dat

verzoek is beslist én het besluit daarbij
niet is geschorst. Aan de indiening van
zowel een beroepschrift als een verzoek
om voorlopige voorziening zijn kosten
verbonden. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Activiteitenbesluit
milieubeheer
Ingekomen melding

Het college van B en W heeft een melding
ontvangen voor:
•	Beitelstraat 30, oprichten tankplaats
voor bedrijfsbusjes
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.

Maatwerkvoorschrift

Het college van B en W heeft maatwerk-

Wegwerkzaamheden
In verband met werkzaamheden zijn de
volgende wegen afgesloten (zie www.
hengelo.nl/wegwerkzaamheden voor
meer informatie). Omleidingsroutes
worden met borden aangegeven. De
genoemde data zijn onder voorbehoud.
•	Henry Dunantstraat, 10 november
•	Fietspad Boekeloseweg, tot en met
11 november
•	Beckumerkerkweg (deels), tot en met
11 november
•	Kruising Oldenzaalsestraat/Castorweg/Josef Haydnlaan (hinder), tot en
met 11 november
•	Fietspad Industrieplein, tot en met
14 november

•	Kruising Oldenzaalsestraat/Sloetsweg/Beethovenlaan (hinder), tot en
met 18 november
•	Fietspad Laan Hart van Zuid (t.h.v.
Stelplaats), tot en met 25 november
•	Kruising Oldenzaalsestraat/Oude
Molenweg (hinder), tot en met
25 november
•	Kruising Oldenzaalsestraat/Eikstraat/
Wemenstraat (hinder), 14 november tot
en met 2 december
•	Markt, tot en met 23 december
•	Leusveenweg, tot en met 23 december
•	Anthoniusstraat (in fases), tot en met
9 februari 2023

voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen vastgesteld voor:
•	Zuidelijke Havenweg 40, Thales
Nederland
Het vaststellen van maatwerkvoorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen is nodig in verband met
brandveiligheid.
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken van 9 november tot en met
20 december 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 aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische
voertuigen aan de Arthur van Schendelstraat
•	Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische
voertuigen aan de Wethouder Kampstraat
•	Het instellen van een parkeerverbod op
een gedeelte van de Gerrit Peuscherstraat
•	Het instellen van een parkeerverbodzone
in de Andreastraat en de Reginastraat
•	Het instellen van éénrichtingsverkeer in
de Victoriastraat

•	Het aanwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken op de volgende locaties:
o Badhuisstraat 6A
o Carl Muckstraat 59
o Charlotte Köhlerstraat 20
o Cornelis Dopperstraat 57
o Deurningerstraat 3
o Sterkerstraat 5
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van
9 november tot en met 20 december
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. U kunt zich ook aanmelden voor de
e-mailservice op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

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.

