
Regelmatig bewegen en sporten 
verbetert de algehele gezondheid. 
Via het lokaal Sport- en beweeg-
akkoord kunnen initiatieven en 
ideeën voor een actieve(re) leefstijl 
een financiële bijdrage krijgen.

Het doel is om alle Hengeloërs een leven 
lang met plezier te laten sporten en 
bewegen. Maar het gaat verder, het gaat 
ook over voeding en gezondheid.

Omgevingsvergunningen

Reguliere procedure
Ontvangen
•  Aardbei nabij 6 (kavel 31), oprichten 

woonhuis en hebben uitweg 
 (03-08-2022)
•  Breemarsweg 338, plaatsen zonne-
 panelen (20-07-2022)
•  Dalmedenweg nabij 5, dunnen bos 

(28-07-2022)
•  Deldenerstraat 22, plaatsen reclame-

bord aan gevel (01-08-2022)
•  Diamantstraat 26, plaatsen reclamezuil 

(29-07-2022)
•  Glanestraat 42, plaatsen dakkapel 

(28-07-2022)
•  Jacob van Maerlantstraat 8, verwijderen 

draagmuur (27-07-2022)
•  Jan Tinbergenstraat 80, uitbreiden 

bijgebouw (21-07-2022)
•  Ketelmakerij nabij 2, oprichten kantoor 

en bedrijfshal en hebben 3 uitwegen 
(29-07-2022)

•  Ketelstraat 13, hebben uitweg 
 (27-07-2022)
•  Noordelijke Esweg 28, plaatsen 

dakkapel (29-07-2022)
•  Otterstraat 11, oprichten veranda en 

schuur (01-08-2022)
•  P.C. Borstlaan 123, plaatsen gevel-
 kozijnen (27-07-2022)
•  Rozenbottel nabij 16, oprichten woon-

huis (29-07-2022)
•  Sluitersdijk 42, hebben uitweg en 

veranderen uitweg (29-07-2022)
•  Van Alphenstraat 50, plaatsen 

overkapping (27-07-2022)
•  Van Ostadestraat 8, plaatsen carport 

(28-07-2022)
•  Vikkerhoekweg 50, oprichten 

mantelzorgwoning (tijdelijk voor 1 jaar) 
(26-07-2022)

•  Weerribben nabij 8 (kavel 38), 
oprichten woonhuis en hebben uitweg 
(28-07-2022)

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.

Verlengen beslistermijn
•  Brinkstraat 7A, plaatsen handels-
  reclame. Verlengen beslistermijn met 

maximaal 6 weken in verband met 

Droogte en ons drinkwater
Officieel is er nu een watertekort in Nederland. Maar de aanhoudende 
droogte heeft geen directe invloed op de drinkwatervoorziening van 
Vitens. Er is voldoende grondwater beschikbaar voor onze dagelijkse 
drinkwatervoorziening.

Het is wel belangrijk om wijs met drinkwater om te gaan, zodat het 
gebruik tijdens warme dagen niet net zo hard oploopt als de temperatuur. 
Bedenk wat u zelf kunt doen om watergebruik te beperken. Kijk voor meer 
informatie en tips op www.vitens.nl/wijs-met-water.

Gemeente
nieuws

Informatie van de 
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Zet Hengelo in beweging!

Dinsdag 9 augustus 2022

Officiële bekendmakingen

Aanvragen
Hebt u een idee op het gebied van sporten, 
bewegen of actieve leefstijl? Een initiatief 
waarmee u Hengelo in beweging zet of 
waarmee u de gezondheid van de 
Hengeloërs bevordert? En kunt u daar 
wat geld (of andere ondersteuning) voor 
gebruiken? Vul dan vóór 1 september het 
aanvraagformulier in op www.hengelo.nl/ 
sportakkoord. Want alleen nog deze 
maand kunt u hiervan gebruik maken.

bouwbesluit. Door dit besluit is de uiter-
ste nieuwe beslisdatum 20-09-2022.

•  Jan van der Leeststraat 4, veranderen/
vergroten woonhuis. Verlengen beslis-

  termijn met maximaal 6 weken in 
verband met bouwbesluit. Door dit 
besluit is de uiterste nieuwe beslis-

 datum 12-09-2022.
•  Lemerij nabij 1, oprichten 2 geschakelde 

bedrijfspanden en hebben uitweg. 
Verlengen beslistermijn met maximaal 
6 weken in verband met bouwbesluit. 
Door dit besluit is de uiterste nieuwe 
beslisdatum 22-09-2022.

•  Willem de Clercqstraat 31, wijzigen 
trapopgang en woonruimte. Verlengen 
beslistermijn met maximaal 6 weken 
in verband met bouwbesluit. Door dit 
besluit is de uiterste nieuwe beslis-

 datum 15-09-2022.

Opschorten beslistermijn
•  Oldenzaalsestraat 603, plaatsen 

tijdelijke unit voor kinderopvang. 
Opschorten beslistermijn op verzoek 
van de aanvrager. Door dit besluit is de 
nieuwe beslisdatum 31-10-2022.

•  Platinastraat nabij 111, zijde Twente-
kanaal, kappen 5 essen, 1 vogelkers, 
1 zomereik en 2 berken. Opschorten 
beslistermijn op verzoek van de aan-

  vrager. Door dit besluit is de nieuwe 
beslisdatum 23-09-2022.

Verleend
•  Dalmedenweg 6B, kappen 1 eik 
 (01-08-2022)
•  Fie Carelsenstraat 64, vervangen 

kozijnen (29-07-2022)
•  Kirunastraat 4, kappen 8 iepen 
 (03-08-2022)
•  Koekoekweg 67, plaatsen hekwerk op 

dakterras (03-08-2022)
•  Langelermaatweg 67, intern verbouwen 
 woonhuis (03-08-2022)
•  Parelstraat nabij 21 naar Zoutwinnings-
  weg nabij 17, aanleggen nieuwe 

hogedruk aardgastransportleiding 
(04-08-2022)

•  Resedastraat 40, hebben 2e uitweg 
 (04-08-2022)
•  Sherwood Rangers 112, plaatsen 

buitenunit (01-08-2022)
•  ‘t Swafert nabij 1135, kandelaberen 
 1 linde (01-08-2022)
•  Topweg nabij 41, plaatsen zonne-
 panelen (03-08-2022)

•  Van Alphenstraat 15A (aanvraag gepu-
  bliceerd als Van Alphenstraat nabij 15), 
  oprichten natuureducatiecentrum 

(03-08-2022)
•  Willem de Mérodestraat 10, 16, 20, 24, 

28, 40, 42, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68 
en 72, toevoegen entree-accenten en 
plaatsen pergola’s (04-08-2022)

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.

Uitgebreide procedure
Ontvangen
•   Sluitersdijk 42, intern verbouwen en 

brandveilig gebruiken zorgboerderij 
(04-08-2022)

De ingediende aanvraag ligt niet ter 
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel 
zienswijzen indienen tegen het ontwerp-
besluit dat ter inzage wordt gelegd.

Verkeerszaken

Verkeersbesluiten
Het college van B en W heeft de volgende 
verkeersbesluiten genomen:
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische voer-
tuigen op de volgende locaties:
•  Christiaan Huygenslaan
•  Godfried Bomansstraat
•  Hengelose Esstraat
•  Jan Wiegersstraat
•  Mozartlaan
•  Parkeerterrein Eikstraat
•  Pasteurstraat
•  Woltersweg

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 
10 augustus tot en met 20 september 
2022 inzien op www.officielebekend-
makingen.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.

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 
informatie hebben over het adres van de genoemde personen, worden 
verzocht contact op te nemen met het team Publieksdienstverlening.

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.

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.

•   Stelplaats (deels), 18 en 19 augustus
•   Louis Davidsstraat (deels), 27 augustus 

15.00 - 00.00 uur
•   Spieringstraat (deels), 3 september 

09.00 - 00.00 uur
•   ’t Kotte (deels), 3 september 17.00 - 

00.00 uur
•   Hoek Markt/Telgen, 22 augustus tot 

en met 16 september

Wegwerkzaamheden
•   Deldenerstraat (tussen Pastoriestraat 

en kruising Bornsestraat/Oldenzaalse-
straat), 12 september 00.00 uur tot en 
met 19 september 18.00 uur

•   Hazelaarweg (deels), 17 september 
14.00 - 00.00 uur

•   Fie Carelsenstraat (deels), 25 septem-
ber 15.00 - 00.00 uur

•   Hoek Brinkstraat/Marktstraat, 12 sep-
 tember tot en met 7 oktober
•   Fietspad Laan Hart van Zuid (t.h.v. 

Stelplaats), 22 augustus tot en met 
 21 oktober
•   Brinkplein, 5 september tot en met 
 28 oktober
•   Markt, tot en met 23 december

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/contact-
formulier
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, 
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.


