
Sinds een maand wordt het 
Gemeentenieuws ook digitaal 
uitgegeven. U kunt zich daarvoor 
aanmelden en ontvangt dan elke 
week het nieuws in uw mailbox.

Het Gemeentenieuws wordt in de 
vorm van een digitale nieuwsbrief elke 
woensdag verstuurd. Zo kunt u op 
elk moment en waar u maar wilt het 
nieuws van de gemeente bekijken. Op 

Toepassing Belemmeringen-
wet Privaatrecht 

De burgemeester van Hengelo maakt 
bekend dat van woensdag 1 maart tot 
en met woensdag 15 maart 2023 het 
verzoek van TenneT TSO BV aan de 
minister van Infrastructuur en Water-
staat, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, 
te Utrecht gedurende veertien dagen ter 
inzage ligt in het stadhuis van Hengelo, 
Burgemeester van der Dussenplein 1, 
7551 EB Hengelo. Dit betreft een verzoek 
om met toepassing van de Belemmerin-
genwet Privaatrecht aan rechthebbende 
de gedoogplicht op te leggen voor de 
aanleg en instandhouding van de nieuwe 
ondergrondse 110kV-hoogspannings-
verbinding Hengelo Weideweg - Hengelo 
Oele.

Inzien
U kunt de stukken op afspraak inzien via 
Robert Platenkamp van de gemeente 
Hengelo, telefoon 14074. U kunt de 
stukken ook digitaal opvragen via e-mail 
CDLoketBP@rws.nl.

Zitting
Overeenkomstig artikel 2, vierde lid van 
de Belemmeringenwet Privaatrecht wordt 
er ook een zitting gehouden. Tijdens deze 
zitting kunnen bezwaren worden inge-
diend en kan overleg worden gepleegd 
met de verzoeker TenneT TSO BV. De 
zitting wordt gehouden in het provincie-
huis van Overijssel, Luttenbergstraat 2, 
8012 EE Zwolle, op donderdag 23 maart 
2023 van 15.30 uur tot 17.30 uur.

De rechthebbende van de kadastrale 
percelen wordt schriftelijk in kennis 
gesteld.

Besluit geluidbelasting
Bornsestraat, Breemars-
weg, Haaksbergerstraat

De staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat heeft de maximale geluid-
belasting voor woningen ten gevolge 
van het verkeer op de Bornsestraat, 
Breemarsweg en Haaksbergerstraat 
vastgesteld. Op basis van deze maxi-
male geluidbelasting wordt in een nader 
onderzoek bepaald of de woningen 
voorzien moeten worden van geluid-
werende maatregelen.

Inzien en bezwaar
U kunt het besluit van het ministerie van 
1 maart tot en met 11 april 2023 inzien op 
www.hengelo.nl/terinzage. Daarin staat 
ook waar u het besluit nog meer kunt 
inzien en hoe u bezwaar kunt indienen.

Bestemmingsplan 

Vooraankondiging 
Er wordt een bestemmingsplan voor- 
bereid voor:
•  Markant

Er wordt een bestemmingsplan voorbe-
reid voor het gebied gelegen op de hoek 
Deldenerstraat/Marskant. Op dit perceel 
blijft het bestaande pand ‘Villa Markant’ 
een kantoorfunctie houden en wordt 
daarnaast in de bouw van een stadsblok, 
bestaande uit maximaal acht apparte-
menten, voorzien. Het plangebied wordt 
globaal begrensd door de Deldenerstraat, 
Marskant, plangebied Marskant en de 
Berflobeek.

Gratis ophaalronde snoeihout 
Twente Milieu haalt uw snoeihout gratis aan huis op van maandag 
13 maart tot en met vrijdag 24 maart. Dit kan alleen op afspraak. Hiervoor 
kunt u van tot en met vrijdag 10 maart bellen met de klantenservice van 
Twente Milieu via telefoon 0900 - 852 0111 (lokaal tarief), op werkdagen 
tussen 08.00 en 17.00 uur. En afspraak maken kan ook online via 
www.twentemilieu.nl/grofafval-afspraak. Houd uw milieupas bij de hand.

Twente Milieu haalt maximaal 3 m³ snoeihout op. U legt het op de 
afgesproken dag gebundeld aan straat. Boomstobben, los blad en ander 
tuinafval worden niet meegenomen.

De gemeenteraad vergadert 
Politieke Markten
De gemeenteraad houdt op dinsdag 7 maart een Politieke Markt in de 
raadzaal van het stadhuis. Op de agenda:
19.30 - 22.30 uur Schaalsprong

De gemeenteraad houdt op woensdag 8 maart een Politieke Markt in de 
raadzaal van het stadhuis. Op de agenda:
19.30 - 20.30 uur Rekenkameronderzoek Datagedreven sturing

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 8 maart vanaf 20.45 uur in de 
raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
• Benoeming leden Rekenkamer Hengelo
• Duurzaam Hengelo, Koers richting 2050
• Bestemmingsplan Parapluplan Karakteristiek erfgoed Hart van Zuid

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.

Coronaprik halen zonder afspraak 
Op woensdag 8 en 22 maart is de GGD Twente aanwezig bij wijkcentrum 
Hengelose Es, Uitslagweg 47. U kunt hier zonder afspraak terecht voor 
een basisprik of herhaalprik tegen corona. U kunt vrij inlopen tussen 12.00 
en 16.00 uur. Neem wel uw legitimatiebewijs en een mondkapje mee.
Kijk voor meer informatie op www.ggdtwente.nl/corona.

Collectes 
Tot en met 4 maart collecteert Cunera Sint Marcellinus. Van 6 tot en met 
11 maart collecteert Jantje Beton.

Gemeente
nieuws

Informatie van de 
gemeente Hengelo

Gemeentenieuws ook digitaal

Dinsdag 28 februari 2023

Officiële bekendmakingen
Het is nog niet mogelijk stukken in te 
zien of zienswijzen in te dienen. Er wordt 
ook geen onafhankelijke instantie in de 
gelegenheid gesteld advies uit te brengen 
over het voornemen. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met Bertien 
Scholten.

Ontwerp 
•  Parapluplan Flitsbezorgdiensten en 

darkstores

Op 9 maart 2022 heeft de gemeenteraad 
een voorbereidingsbesluit genomen voor 
de vestiging van flitsbezorgdiensten. 
Op deze manier wordt voorkomen dat 
flitsbezorgdiensten zich zonder nadere 
ruimtelijke afweging kunnen vestigen in 
panden. Dit kan tot overlast leiden. De 
gemeente kan op dit moment niet sturen 
op flitsbezorgdiensten die overlast geven. 
Het voorliggende ontwerp parapluplan is 
gemaakt in vervolg op het voorbereidings-
besluit. Met het parapluplan wordt gere-
geld dat flitsbezorgdiensten en darkstores 
alleen via een nadere ruimtelijke afweging 
mogelijk zijn, een zogenoemde binnen- 
planse afwijking. Darkstores zijn de locaties 
van waaruit flitsbezorgdiensten werken. Dit 
parapluplan waarborgt het voorkomen van 
overlast voor de omgeving.

Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en 
de bijbehorende stukken van 1 maart tot 
en met 11 april 2023 inzien op https://
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0164.BP0166-0201. Tijdens de 
inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, 
mondeling of digitaal zienswijzen 
indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaak-
nummer 3541670. Voor het mondeling 
indienen van zienswijzen kunt u contact 
opnemen met Joost Huizing. Een digitale 
zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar 
maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.

Omgevingsvergunningen 

Reguliere procedure 
Ontvangen 
•  Arthur van Schendelstraat 2, plaatsen 

dakkapel (09-02-2023)
•  Brouwerij 212 naar Seringstraat, 

verplaatsen tinyhouse (tijdelijk voor 
 10 jaar) (16-02-2023)
•  Jan Tinbergenstraat nabij 221, 

oprichten kantoor met bedrijfshal 
(17-02-2023)

•  Lansinkweg 21A, restaureren onder-
delen rijksmonumentaal woonhuis 
en hiervoor handelen in strijd met 
monumenten (10-02-2023)

•  Lemerij 11, plaatsen schakelruimte 
(15-02-2023)

•  Loevestein 51, plaatsen dakkapel 
(06-02-2023)

•  Multatuliplantsoen 21, plaatsen 
dakkapel (13-02-2023)

•  Pruisische Veldweg 242, legaliseren 
bouwwerk (10-02-2023)

•  Sabastraat 19, vervangen schuurtje 
(10-02-2023)

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.

Verlengen beslistermijn 
•  Nieuwsteeg 20, vergroten woonhuis 

met uitbouw. Verlengen beslistermijn 
met maximaal 6 weken in verband met 

Bouwbesluit. Door dit besluit is de uiter-
ste nieuwe beslisdatum 14-04-2023.

•  Platinastraat 111, veranderen/vergro-
ten bedrijfshal. Verlengen beslistermijn 
met maximaal 6 weken in verband met 
toetsing brandveilig gebruik. Door dit 
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 
15-04-2023.

•  Transformatorhof 25, veranderen/
vergroten bedrijfspand. Verlengen 
beslistermijn met maximaal 6 weken 
in verband met Bouwbesluit. Door dit 
besluit is de uiterste nieuwe beslis-

 datum 02-04-2023.
•  Willem de Clercqstraat 33D, veranderen/
  verbeteren atelier 1e verdieping. 

Verlengen beslistermijn met maximaal 
6 weken in verband met Bouwbesluit. 
Door dit besluit is de uiterste nieuwe 
beslisdatum 06-04-2023.

Verleend 
•  Brinkstraat 24, plaatsen gevelreclame 

(23-02-2023)
•  Deldenerstraat 274, oprichten woon-

huis en hebben uitweg (22-02-2023)
•  Marktstraat 8, verbouwen restaurant 

met bovenwoning naar 3 appartemen-
ten (22-02-2023)

•  Noordelijke Esweg 14, plaatsen 
dakkapel (17-02-2023)

•  Opaalstraat nabij 60, plaatsen trans-
pondertoren (22-02-2023)

•  Reviusstraat 22, plaatsen dakkapel 
(22-02-2023)

•  Robert Stolzstraat 106, plaatsen schut-
ting (22-02-2023)

•  Seringstraat 25 (aanvraag gepubliceerd 
als van Brouwerij 218 naar Seringstraat), 

  verplaatsen tinyhouse (tijdelijk voor 
 10 jaar) (22-02-2023)
•  Seringstraat 47 (aanvraag gepubliceerd 

als van Brouwerij 204 naar Seringstraat), 
verplaatsen tinyhouse (tijdelijk voor 

 10 jaar) (22-02-2023)
•  Thorbeckestraat 18, vervangen schuur 

(17-02-2023)

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedu-
rende 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 
•  Toermalijnstraat 9, oprichten stallings-

hal (17-02-2023)

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 
•  Industriestraat 9, verbouwen Rijks-

monument naar zorgwooncomplex 
en realiseren parkeergelegenheid 
(15-02-2023)

•  Lansinkweg 21A, uitbreiden bijgebouw 
(10-02-2023)

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

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/contact-
formulier
Facebook: www.facebook.com/
gemeentehengelo
Twitter: @gemeentehengelo
Instagram: gemeentehengelo

Veel zaken kunt u zelf online regelen via 
www.hengelo.nl. 

Elke laatste dinsdag van de maand leest u hier over een kwestie waar veel mensen over belden naar de gemeente. 
Of waarover ze informatie zochten op onze website. Deze keer:

Waarom is de WOZ-waarde van mijn huis zo hoog?
De gemeentelijke aanslag is de deur uit. Veel mensen bellen met de vraag waarom de WOZ-waarde van hun huis zo hoog 
uitvalt. De oorzaak daarvan is vooral de peildatum 1 januari 2022. Op dat moment waren de huizenprijzen heel hoog. De 
onroerendezaakbelasting (OZB) is iets verlaagd, waardoor het te betalen bedrag niet al te veel afwijkt van vorig jaar.

Kan ik het taxatieverslag inzien?
Ja, u kunt het taxatieverslag inzien via www.gbtwente.nl/woz-waarde. U kunt binnen zes weken een bezwaar indienen met de 
QR-code op de aanslag.

Wilt u extra informatie voordat u een bezwaar indient?
U kunt gratis een taxateur uw vragen laten beantwoorden. Bel voor een afspraak met 14074.

Activiteitenbesluit
milieubeheer 

Ingekomen meldingen 
Het college van B en W heeft meldingen 
ontvangen voor:
•  Oosterveldsingel 36, Luma Hengelo, 

oprichten metaalbewerkingsbedrijf
•  Topaasstraat 8, De Broodboetiek, 

oprichten broodjeszaak

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 geluid
Het college van B en W heeft een maat-
werkvoorschrift voor geluid vastgesteld 
voor:
•  Haaksbergerstraat 67-69, Howden 

Netherlands

Het vaststellen van een maatwerkvoor-
schrift voor geluid is nodig voor een goed 

deze manier wil de gemeente Hengelo 
de digitaal georiënteerde Hengeloër 
bereiken. En hiermee het totale bereik 
van het Gemeentenieuws vergroten.

Aanmelden
Ga naar www.hengelo.nl/aanmelden-
gemeentenieuws.Na inschrijving krijgt u 
een bevestigingsmail in uw mailbox. Na 
bevestiging is de inschrijving afgerond.

https://www.hengelo.nl/terinzage
https://www.twentemilieu.nl/grofafval-afspraak
https://www.hengelo.nl/gemeenteraad
https://www.hengelo.nl/bestuursagenda
https://www.ggdtwente.nl/corona
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0166-0201
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0166-0201
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0166-0201
https://www.hengelo.nl/rozienswijze
https://www.hengelo.nl/bezwaar-beroep
https://www.hengelo.nl/bezwaar-beroep
https://www.hengelo.nl/bezwaar-beroep
https://www.hengelo.nl
https://www.hengelo.nl/contact-formulier
https://www.hengelo.nl/contact-formulier
https://www.facebook.com/gemeentehengelo
https://www.facebook.com/gemeentehengelo
https://www.hengelo.nl
https://www.hengelo.nl/aanmelden-gemeentenieuws
https://www.hengelo.nl/aanmelden-gemeentenieuws


NLdoet: doet u ook mee?
Wilt u een dagje de handen uit de mouwen 
steken voor een ander? Doe dan op vrijdag 
10 maart of zaterdag 11 maart mee 
met NLdoet. Help mee een klus te klaren 
voor een vereniging, zorginstelling of een 
initiatief bij u in de buurt!

Meld u aan voor een klus!
Op www.nldoet.nl ziet u welke klussen 
er in Hengelo te doen zijn, en waar men 
nog hulp kan gebruiken. Bijvoorbeeld een 
buurthuis, tennispark of tuinen opknappen. 
Of een blotevoetenpad aanleggen of een 
picknicktafel plaatsen. Zoek een leuke klus 
uit en meld u aan!

Gemeentenieuws ook digitaal

Officiële bekendmakingen
Bouwbesluit. Door dit besluit is de uiter-
ste nieuwe beslisdatum 14-04-2023.

•  Platinastraat 111, veranderen/vergro-
ten bedrijfshal. Verlengen beslistermijn 
met maximaal 6 weken in verband met 
toetsing brandveilig gebruik. Door dit 
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 
15-04-2023.

•  Transformatorhof 25, veranderen/
vergroten bedrijfspand. Verlengen 
beslistermijn met maximaal 6 weken 
in verband met Bouwbesluit. Door dit 
besluit is de uiterste nieuwe beslis-

 datum 02-04-2023.
•  Willem de Clercqstraat 33D, veranderen/
  verbeteren atelier 1e verdieping. 

Verlengen beslistermijn met maximaal 
6 weken in verband met Bouwbesluit. 
Door dit besluit is de uiterste nieuwe 
beslisdatum 06-04-2023.

Verleend 
•  Brinkstraat 24, plaatsen gevelreclame 

(23-02-2023)
•  Deldenerstraat 274, oprichten woon-

huis en hebben uitweg (22-02-2023)
•  Marktstraat 8, verbouwen restaurant 

met bovenwoning naar 3 appartemen-
ten (22-02-2023)

•  Noordelijke Esweg 14, plaatsen 
dakkapel (17-02-2023)

•  Opaalstraat nabij 60, plaatsen trans-
pondertoren (22-02-2023)

•  Reviusstraat 22, plaatsen dakkapel 
(22-02-2023)

•  Robert Stolzstraat 106, plaatsen schut-
ting (22-02-2023)

•  Seringstraat 25 (aanvraag gepubliceerd 
als van Brouwerij 218 naar Seringstraat), 

  verplaatsen tinyhouse (tijdelijk voor 
 10 jaar) (22-02-2023)
•  Seringstraat 47 (aanvraag gepubliceerd 

als van Brouwerij 204 naar Seringstraat), 
verplaatsen tinyhouse (tijdelijk voor 

 10 jaar) (22-02-2023)
•  Thorbeckestraat 18, vervangen schuur 

(17-02-2023)

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedu-
rende 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 
•  Toermalijnstraat 9, oprichten stallings-

hal (17-02-2023)

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 
•  Industriestraat 9, verbouwen Rijks-

monument naar zorgwooncomplex 
en realiseren parkeergelegenheid 
(15-02-2023)

•  Lansinkweg 21A, uitbreiden bijgebouw 
(10-02-2023)

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

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, 1 maart
•  Kruising Oldenzaalsestraat/Beethoven- 
  laan/Sloetsweg (hinder), tot en met 
 1 maart
•  Kruising Goudenregenstraat/Jasmijn-

straat, 1 en 2 maart
•  Verlengde Polluxweg (deels; noodweg 

beschikbaar vanaf Deurningerstraat), 
tot en met 3 maart

•  Oude Deldenerweg (deels), tot en met 
3 maart

Wegwerkzaamheden

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/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, 
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.

Elke laatste dinsdag van de maand leest u hier over een kwestie waar veel mensen over belden naar de gemeente. 
Of waarover ze informatie zochten op onze website. Deze keer:

Waarom is de WOZ-waarde van mijn huis zo hoog?
De gemeentelijke aanslag is de deur uit. Veel mensen bellen met de vraag waarom de WOZ-waarde van hun huis zo hoog 
uitvalt. De oorzaak daarvan is vooral de peildatum 1 januari 2022. Op dat moment waren de huizenprijzen heel hoog. De 
onroerendezaakbelasting (OZB) is iets verlaagd, waardoor het te betalen bedrag niet al te veel afwijkt van vorig jaar.

Kan ik het taxatieverslag inzien?
Ja, u kunt het taxatieverslag inzien via www.gbtwente.nl/woz-waarde. U kunt binnen zes weken een bezwaar indienen met de 
QR-code op de aanslag.

Wilt u extra informatie voordat u een bezwaar indient?
U kunt gratis een taxateur uw vragen laten beantwoorden. Bel voor een afspraak met 14074.

Vraag van de maand

beheer van de beperkte geluidruimte 
op het gezoneerde bedrijventerrein 
Twentekanaal.

Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende 
stukken van 1 maart tot en met 11 april 
2023 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.

Wet bodembescherming 

Ingekomen melding 
Het college van B en W heeft op 8 febru-
ari 2023 een melding op grond van het 
Besluit uniforme saneringen ontvangen 
van Kruse Milieu BV. Deze melding gaat 
over het voornemen om een bodem-
sanering uit te voeren aan de:
•  Deldenerstraat 274, kadastraal bekend 

als sectie A, perceelnummer 3929

Als de melding voldoet aan de Wet bodem- 
bescherming, dan mag de melder vijf 
weken na de ontvangstdatum beginnen 
met de sanering.

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:

 o Apolloplein
 o Bosmansweg
 o  op het parkeerterrein nabij rotonde 

Deurningerstraat/Sloetsweg

Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 
1 maart tot en met 11 april 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.

Locaties beschikbare 
standplaatsen 

Vastgesteld 
Op 21 februari 2023 zijn de beschikbare 
locaties voor standplaatsen in Hengelo 
vastgesteld. Voor de onderstaande 
standplaatslocaties kan een vergunning 
worden aangevraagd.
•  Woolderesweg, vaste standplaats, niet 

beschikbaar op dinsdag, overige dagen 
beschikbaar (geen gemeentelijke 
stroomvoorziening)

•  Mozartlaan, vaste standplaats, 
beschikbaar op maandag, donderdag 
en zondag

•  Winkelcentrum Hasselo, vaste stand-
plaats, niet beschikbaar op dinsdag en 
vrijdag, overige dagen beschikbaar

•  Winkelcentrum Slangenbeek, vaste 
standplaats 1, beschikbaar op maan-
dag, dinsdag, vrijdag en zondag

•  Winkelcentrum Slangenbeek, vaste 
standplaats 2, beschikbaar op maan-
dag, dinsdag, donderdag en zondag 

 (geen bakkramen en geen gemeente-
 lijke stroomvoorziening)
•  Winkelcentrum Dikkersplein, vaste 

standplaats, beschikbaar op woensdag, 
zaterdag en zondag

•  Winkelcentrum Hengelose Es, vaste 
standplaats, beschikbaar op maandag, 
dinsdag, woensdag, vrijdag en zondag

Standplaatsen op particulier terrein
De beschikbare vaste standplaatsen op 
particulier terrein (Agathaplein, Beckum 
en Het Plein) kunnen uitsluitend worden 
ingenomen met vooraf verkregen 
toestemming van de eigenaar.

Indienen
Geïnteresseerden kunnen tot en met 
14 maart 2023 een aanvraag voor een 
standplaatsvergunning indienen via 
www.hengelo.nl/standplaatsvergunning. 
Daar vindt u ook meer informatie over 
o.a. de voorwaarden, geldigheidsduur, 
locatie en kosten.

Activiteitenbesluit
milieubeheer 

Ingekomen meldingen 
Het college van B en W heeft meldingen 
ontvangen voor:
•  Oosterveldsingel 36, Luma Hengelo, 

oprichten metaalbewerkingsbedrijf
•  Topaasstraat 8, De Broodboetiek, 

oprichten broodjeszaak

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 geluid
Het college van B en W heeft een maat-
werkvoorschrift voor geluid vastgesteld 
voor:
•  Haaksbergerstraat 67-69, Howden 

Netherlands

Het vaststellen van een maatwerkvoor-
schrift voor geluid is nodig voor een goed 

•  Wolter ten Catestraat/Oude Molenweg/
  Anninksweg (deels; hinder), tot en met 

7 maart
•  Beekstraat (deels), 1, 3, 10 en 14 maart
•  Markt, tot en met 14 maart
•  Eendengang, tot en met 17 maart
•  Barnsteenstraat (deels), 17 maart
•  Fietspad Haaksbergerstraat (tussen 

Diamantstraat en High Tech Systems 
Park), 7 maart tot en met 5 april

•  Heraklesstraat (tussen Perseusstraat 
en Marathonlaan), 6 maart tot en met 

 7 april
•  Stelplaats (tussen Slijperij en Smederij), 

13 maart tot en met 14 april
•  Fietstunnel Grobbenweg/Eggerinkweg, 

tot en met 5 maart; 6 maart tot en met 
5 mei 08.15 - 16.00 uur

Jouw hulp
doet ertoe! 

Help je ons mee op 10 & 11 maart?
Meld je aan als vrijwilliger op

oranjefonds.nl/nldoet
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