
Hengelo doet op zaterdag 25 maart 
weer mee aan Earth Hour, samen 
met vele andere steden wereldwijd. 
Doet u tijdens Earth Hour ook de 
lampen en elektrische apparaten 
uit? 

Earth Hour is een initiatief van het Wereld 
Natuur Fonds om aandacht te vragen 
voor klimaatverandering en duurzaam-
heid. Het Wereld Natuur Fonds roept 
inwoners, maar ook het bedrijfsleven, 
op om mee te doen met dit jaarlijkse 
evenement door verlichting en andere 
elektrische apparatuur uit te zetten. 
En natuurlijk gebeurt dat niet alleen in 
Hengelo; miljoenen mensen in meer dan 
180 landen doen mee en doen tijdens 
Earth Hour het licht uit om aandacht te 
vragen voor de planeet. 

7.000 lichtpunten worden gedimd
Tijdens Earth Hour, dat plaatsvindt van 
20.30 tot 21.30 uur, worden er in Hengelo 

Een dansworkshop voor de hele 
straat, een beachsoccer-toernooi, 
levend stratego, een ooievaarsnest 
plaatsen of het buurtplantsoen 
opknappen. De afgelopen jaren zijn 
er originele aanvragen binnengeko-
men voor de Hengelose buurtbon. 
Het bijzondere aan de bon: er is 
veel mogelijk! U kunt de buurtbon 
voor dit jaar weer aanvragen.

Een buurtbon is een tegoedbon die 
Hengeloërs kunnen inzetten voor hun 
bedachte initiatieven om hun wijk een 
stukje mooier, veiliger of gezelliger te 
maken. Dit jaar is er € 55.397 beschikbaar.

Aanvragen is simpel
U downloadt het aanvraagformulier op 
www.hengelo.nl/buurtbonnen en stuurt 

Omgevingsvergunningen 

Reguliere procedure 
Ontvangen 
•  Andreastraat 9, realiseren serre/
 wintertuin op dakterras (13-03-2023)
•  Gaasterlandstraat 26, uitbreiden 

woonhuis, vervangen erfafscheiding en 
aanleggen zwembad (09-03-2023)

•  Koekoekweg 3, plaatsen overkapping 
(08-03-2023)

•  Thomasstraat 70, wijzigen brand-
 scheiding (08-03-2023)
•  Victoriastraat nabij 1, plaatsen 

vlaggenmast (07-03-2023)
•  Willem de Kooningstraat 34, plaatsen 

dakkapel (08-03-2023)

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.

Verleend 
•  Deldenerstraat 274, kappen 4 popu- 

lieren (16-03-2023)
•  Frezerij 74 t/m 94 (even), wijzigen 

constructie (brandwerendheid) van 
 11 woonhuizen (16-03-2023)
•  Klaas de Rookstraat 49, kappen 1 den 

en 1 kers (16-03-2023)
•  Lansinkesweg 28A, intern verbouwen 

voor nieuw theorielokaal (14-03-2023)
•  Lansinkesweg 59, verbouwen brand-

weerkazerne (14-03-2023)
•  Meester Molendijkweg 3, kappen 
 2 eiken (16-03-2023)
•  Pruisische Veldweg 77, handelen in 

strijd met bestemmingsplan (vestigen 
BSO) (15-03-2023)

De gemeenteraad vergadert 
Politieke Markt
De gemeenteraad houdt op dinsdag 28 maart een Politieke Markt in het 
stadhuis. Het programma is als volgt:

Raadzaal
19.00 - 20.30 uur Gemeentelijk Rioleringsplan
20.45 - 22.45 uur Warmteprogramma

Burgerzaal
19.00 - 20.30 uur Theater van de Stad: Schouwburg Hengelo

Vergaderkamer 5
20.45 - 22.00 uur  Verordening op het financiële beleid en beheer van de 

gemeente Hengelo
    Nota Investerings- en activeringsbeleid m.i.v. begrotings-

boekjaar 2024
   Verordening artikel 213 Gemeentewet

De gemeenteraad houdt op woensdag 29 maart een Politieke Markt in de 
raadzaal van het stadhuis. Op het programma:
21.00 - 22.00 uur Reglement van Orde

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 29 maart van 19.30 tot 21.00 
uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
• Benoeming raadslid D66
•  Rekenkameronderzoek Datagedreven sturing duurzaam Hengelo, 
 koers richting 2050
•  Bestemmingsplan Buitengebied, Rood voor Rood nabij Dalmedenweg 2

U bent welkom om de raadsvergadering bij te wonen. U kunt de vergade-
ring ook volgen via www.hengelo.nl/gemeenteraad.

De agenda’s kunnen nog wijzigen. Kijk voor de definitieve agenda’s en de 
bijbehorende stukken op www.hengelo.nl/bestuursagenda.

Collectes 
Tot en met 25 maart collecteert Reuma Nederland. Van 27 maart tot en 
met 1 april collecteert de stichting ZOA.

Gemeente
nieuws

Informatie van de 
gemeente Hengelo

Hengelo op zwart tijdens Earth Hour

Dinsdag 21 maart 2023
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HENGELO
ZET HET
LICHT UIT!

zo’n 7.000 lichtpunten sterk gedimd tot 
5% van het vermogen. Dit jaar worden 
ze niet helemaal uitgeschakeld. Maar 
het betekent wel dat veel plekken in de 
stad een stuk donkerder zijn. Belang-
rijke wegen en kruispunten blijven wel 
gewoon verlicht. De binnenstad wordt 
groen verlicht.

Impact op milieu verminderen
Ook dit jaar wordt Earth Hour in Hengelo 
georganiseerd door het platform ‘Hengelo 
helemaal stil?’ in samenwerking met de 
gemeente Hengelo. ‘Hengelo helemaal 
stil?’ is een samenwerkingsverband 
tussen verschillende organisaties en 
individuen in Hengelo die zich inzetten 
voor een actievere, duurzame en leefbare 
stad. Het platform wil met Earth Hour de 
inwoners van Hengelo bewust maken 
van hun energieverbruik en hen aanmoe-
digen om hun gedrag aan te passen om 
de impact op het milieu te verminderen. 
De gemeente Hengelo ondersteunt het 

•  Seringstraat 23 (aanvraag gepubliceerd 
als Brouwerij 212 naar Seringstraat), 
verplaatsen tiny house (tijdelijk voor 

 10 jaar) (14-03-2023)
•  Seringstraat 27 (aanvraag gepubliceerd 

als Brouwerij 206 naar Seringstraat), 
verplaatsen tiny house (tijdelijk voor 

 10 jaar) (14-03-2023)
•  Seringstraat 39 (aanvraag gepubliceerd 

als Brouwerij 220 naar Seringstraat), 
verplaatsen tiny house (tijdelijk voor 

 10 jaar) (13-03-2023)
•  Seringstraat 45 (aanvraag gepubliceerd 

als Brouwerij 216 naar Seringstraat), 
verplaatsen tiny house (tijdelijk voor 

 10 jaar) (14-03-2023)
•  Simon Vestdijkstraat 1, plaatsen 

carport (10-03-2023)
•  Vikkerhoekweg 50, oprichten woon-

huis (16-03-2023)
•  Watertorenlaan 21, hebben uitweg 

(14-03-2023)
•  Willem de Clercqstraat 33D, veranderen/
  verbeteren atelier 1e verdieping 
 (09-03-2023)
•  Zuidelijke Havenweg 40, verbouwen 

gebouw Z (10-03-2023)

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.

Besluit intrekking vergunning 
Het college van B en W heeft besloten de 
omgevingsvergunning in te trekken voor:

•  Bellinckhof naast 18, kappen 1 sierkers 
(sierkers kan behouden blijven door 
aanpassing van het groenontwerp)

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 
•  Thomasstraat 70, wijzigen brandveilig 

gebruik (23-02-2023)
•  Vöckersweg 3 en 5, revisie trans-
 formatorstation (10-03-2023)

De ingediende aanvragen liggen niet ter 
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel 
zienswijzen indienen tegen de ontwerp-
besluiten die ter inzage worden gelegd.

Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Ingekomen melding 
Het college van B en W heeft een 
melding ontvangen voor:
•  Höltersweg 2, Busschers Interieur 
 Stoffering, veranderen stofferingsbedrijf

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.

Maak uw buurt mooier met een buurtbon!

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.

Vervolg bekendmakingen

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. 

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.

Wilt u het Gemeentenieuws digitaal ontvangen? 
Dat kan. Meld u aan via www.hengelo.nl/aanmelden-gemeentenieuws. 
Dan krijgt u het Gemeentenieuws elke woensdag in uw mailbox.

het ingevulde formulier naar de gemeente. 
De gemeente toetst de aanvraag op het 
huidige beleid en stuurt het ter advisering 
door naar de bewonersorganisatie in de 

wijk. Binnen 8 weken laat de gemeente 
weten of het idee is toegekend of niet.
Aanvragen worden in volgorde van 
binnenkomst behandeld, dus op is op!

Verkeerszaken 

Verkeersbesluiten 
Het college van B en W heeft de volgen-
de verkeersbesluiten genomen:
•  Het aanwijzen van twee parkeerplaat-

sen voor het opladen van elektrische 
voertuigen aan de:

 o Colensostraat
 o Nicolaasstraat

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 
22 maart tot en met 2 mei 2023 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.

initiatief en zorgt voor sterk gedimde 
lichten en schakelt de lichten van 
verschillende openbare gebouwen uit.
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Bodemonderzoek Bankastraat
Op maandag 27 maart en dinsdag 28 maart sluiten we een deel van het 
fietspad langs de Bankastraat af. De afsluiting is ter hoogte van de beek 
voor de woningen aan de Hampshire 1 t/m 11. De aanleiding voor de 
afsluiting is een bodemonderzoek nabij het fietspad. Dit bodemonderzoek 
wordt gedaan in voorbereiding op de herinrichting van de Bankastraat. 
Vanwege het vermoeden van asbest wordt dit onderzoek uitgevoerd 
in witte pakken en is een ontsmettingsunit aanwezig. Fietsers worden 
tijdens het onderzoek over de rijbaan geleid. Er is een verkeersregelaar 
aanwezig.

Witte anjer perkje voor veteranen 
In 2019 heeft het Nationaal Comité Veteranendag een oproep gedaan aan 
Nederlandse gemeenten om hun veteranen te eren en waarderen met een 
speciaal witte anjer perk. In juni 2021 gaf de Hengelose gemeenteraad 
groen licht voor de aanleg van een anjerperkje in de stad. Het perkje met 
witte anjers is een eerbetoon aan het vredeswerk van alle Hengelose 
veteranen.

Anjerperkje langs 
Bevrijderslaantje
De locatie voor dit anjer-
perkje was in juni 2021 
nog niet bekend. Samen 
met Hengelose veteranen 
is een geschikte locatie 
uitgekozen. Het perkje 
wordt aangelegd langs het 
Bevrijderslaantje, vlakbij 
het kunstwerk Watereiland 
Huys Hengelo.

Aanleg start 27 maart
Op maandag 27 maart start de aannemer met de aanleg van het perkje. 
Tussen maart en september komt er tijdelijk eenjarige beplanting. 
Rondom het perk komt een vak met diverse soorten vaste planten. Op 
zaterdag 23 september is de Hengelose Veteranendag. Ongeveer een 
week ervoor worden de witte anjers aangeplant. Er staan dan tijdens de 
Veteranendag bloeiende witte anjers in het perkje. Voorafgaand aan de 
Veteranendag wordt het perkje officieel geopend samen met de Henge-
lose veteranen. Bij het perkje komt een informatiebord met uitleg over de 
betekenis van het symbool van de witte anjer en veteranen.
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•  Bellinckhof naast 18, kappen 1 sierkers 
(sierkers kan behouden blijven door 
aanpassing van het groenontwerp)

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 
•  Thomasstraat 70, wijzigen brandveilig 

gebruik (23-02-2023)
•  Vöckersweg 3 en 5, revisie trans-
 formatorstation (10-03-2023)

De ingediende aanvragen liggen niet ter 
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel 
zienswijzen indienen tegen de ontwerp-
besluiten die ter inzage worden gelegd.

Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Ingekomen melding 
Het college van B en W heeft een 
melding ontvangen voor:
•  Höltersweg 2, Busschers Interieur 
 Stoffering, veranderen stofferingsbedrijf

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.

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.

•  Brugstraat (tussen Beekstraat en 
Marskant), 21 maart

•  Verlengde Polluxweg (deels) en 
kruising Verlengde Polluxweg/Land- 
mansweg (noodweg beschikbaar 
vanaf Deurningerstraat), tot en met 

 24 maart
•  Fietspad Bankastraat (deels), 27 en 
 28 maart
•  Fietspad Haaksbergerstraat (tussen 

Diamantstraat en High Tech Systems 
Park), tot en met 5 april

Wegwerkzaamheden

Maak uw buurt mooier met een buurtbon!

•  Heraklesstraat (tussen Perseusstraat 
en Marathonlaan), tot en met 7 april

•  Boortorenweg (deels), tot en met 
 7 april
•  Landmansweg (tussen Verlengde 

Polluxweg en Tobias Asserstraat), 
 27 maart tot en met 14 april
•  Stelplaats (tussen Slijperij en Smederij), 

tot en met 14 april
•  Markt (deels), 17 april en 1 mei
•  Fietstunnel Grobbenweg/Eggerink- 

weg, tot en met 5 mei 08.15 - 16.00 uur

Vervolg bekendmakingen

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 speelplekken 
kunt u snel en simpel doorgeven via 
de MijnGemeente-app. U kunt het ook 
doorgeven via www.hengelo.nl/melding. 
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.

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.

wijk. Binnen 8 weken laat de gemeente 
weten of het idee is toegekend of niet.
Aanvragen worden in volgorde van 
binnenkomst behandeld, dus op is op!

Verkeerszaken 

Verkeersbesluiten 
Het college van B en W heeft de volgen-
de verkeersbesluiten genomen:
•  Het aanwijzen van twee parkeerplaat-

sen voor het opladen van elektrische 
voertuigen aan de:

 o Colensostraat
 o Nicolaasstraat

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 
22 maart tot en met 2 mei 2023 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.

initiatief en zorgt voor sterk gedimde 
lichten en schakelt de lichten van 
verschillende openbare gebouwen uit.
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