
Van 27 tot en met 31 maart vindt 
de 12e editie van de Week van het 
geld plaats. Deze nationale week is 
bedoeld om kinderen en jongeren 
te leren omgaan met geld, thuis en 
in de klas.

Bedwing de bling
Tijdens deze Week van het geld willen 
we jongeren leren hoe verstandig om 
te gaan met geld, hoe verleidingen te 
herkennen, en hoe te dromen zonder in 
de problemen te komen. Want wat lonkt 
en blinkt er een hoop. ‘Bling’ is overal 

Vanaf 1 april start de gemeente 
Hengelo met een nieuwe werkwijze 
als iemand een bijstandsuitkering 
aanvraagt.

Omgevingsvergunningen

Reguliere procedure
Ontvangen
•   Breemarsweg 338, vervangen kozijnen 

(21-03-2023)
•   Brouwerij 210 naar Seringstraat 41, 

verplaatsen tiny house (tijdelijk voor 
 10 jaar) (19-03-2023)
•   Dalmedenweg nabij 21, kappen 2 berken, 
  3 eiken, 3 wilgen, 5 essen en 7 elzen 

(16-03-2023)
•   Deldenerstraat 126, gedeeltelijk 

vervangen kozijnen (15-03-2023)
•   Enschedesestraat 222, handelen in 

strijd met bestemmingsplan (voortzet-
ten gebruik busstalling) (17-03-2023)

•   Haaksbergerstraat 166, verbouwen 
t.b.v. logies (15-03-2023)

•   Oelerweg 28A, plaatsen kozijnen 
 (10-03-2023)
•   P.C. Hooftlaan nabij 201, handelen in 

strijd met bestemmingsplan (wijzigen 
rotonde) (09-03-2023)

•   Twekkelerweg 323 en 325, hebben 
uitweg (07-03-2023)

•   Uranusstraat 32 en 34, plaatsen 
nokverhoging (10-03-2023)

•   Wegtersweg 8, aanbrengen reclame-
 uitingen (20-03-2023)

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.

Verlengen beslistermijn
•   Vondelstraat 38, doorbreken 2 dragende 

muren. Verlengen beslistermijn met 
maximaal 6 weken in verband met 
Bouwbesluit. Door dit besluit is de uiter-
ste nieuwe beslisdatum 02-05-2023.

•   Marktstraat 18 en 20, veranderen 
  begane grond in 2 woonunits. Verlengen 

beslistermijn met maximaal 6 weken 
in verband met Bouwbesluit. Door dit 
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 
07-05-2023.

•   Twekkelerweg 248, oprichten schuur. 
Verlengen beslistermijn met maximaal 
6 weken in verband met Bouwbesluit. 
Door dit besluit is de uiterste nieuwe 
beslisdatum 06-05-2023.

•   Industriestraat 111, plaatsen dakkapel. 
Verlengen beslistermijn met maximaal 
6 weken in verband met Bouwbesluit. 
Door dit besluit is de uiterste nieuwe 
beslisdatum 10-05-2023.

•   Rob de Vriesstraat 13, plaatsen 2 dak- 
  kapellen. Verlengen beslistermijn met 

maximaal 6 weken in verband met 
Bouwbesluit. Door dit besluit is de 

Parade en beëdiging van militairen
Op zaterdag 1 april worden ongeveer 25 militairen van het Korps Nationale 
Reserve met militair ceremonieel beëdigd. Deze beëdiging gebeurt voor 
het stadhuis, op het Burgemeester Jansenplein. In het bijzijn van hun 
familie en de troepen leggen zij de eed of belofte af op het vaandel. 
U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen bij deze plechtige 
maar ook feestelijke happening.

Programma
Om 14.30 uur vertrekken de militairen in parade vanaf de Bataafse Kamp. 
Met het fanfarekorps voorop lopen zij over de Enschedesestraat naar het 
stadhuis. De beëdigingsplechtigheid op het plein begint om 14.55 uur. 
Rond 16.00 uur is de ceremonie afgelopen.

Vanaf 10.00 uur kunt u al militairen tegenkomen in de stad. Op het Burge-
meester Jansenplein staan grote legervoertuigen en een informatietent. 
Zo kunt u eens kennismaken met het Korps Nationale Reserve en Defensie.

© 43 Gemechaniseerde Brigade
Bewaken en beveiligen
De militairen maken deel uit van 10 Infanteriebataljon Bewaken & Beveiligen 
van het Korps Nationale Reserve. Dit is een belangrijk onderdeel van de 
Koninklijke Landmacht. Militairen van deze eenheid vervullen hun militaire 
functie naast hun baan of studie in de burgermaatschappij. Zij staan 
dag en nacht klaar om te worden ingezet. Hoofdtaak is het bewaken en 
beveiligen van belangrijke militaire of civiele objecten in Nederland zoals 
(lucht)havens en energiecentrales. Ook verlenen zij militaire bijstand in het 
kader van openbare orde en veiligheid en bieden hulp bij grote calamiteiten 
zoals wateroverlast of bij de opvang van vluchtelingen. Daarnaast hebben 
zij taken bij officiële gebeurtenissen, zoals Nationale Dodenherdenking en 
Prinsjesdag.

Collectes
Tot en met 1 april collecteert de stichting ZOA. Van 3 tot en met 8 april 
collecteert het Fonds Gehandicaptensport.
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en soms moeilijk te weerstaan. Met 
‘Bedwing de bling’ wordt ingespeeld op 
de behoefte van de jongeren. Want het 
is prima om soms aan een verleiding toe 
te geven. Zolang je maar weet wanneer 
je de bling moet bedwingen om niet in 
financiële problemen te komen.

Bewust met geld omgaan
Door kinderen en jongeren financieel 
bewust te maken, wordt de basis gelegd 
voor financiële zelfstandigheid op 
volwassen leeftijd. De Week van het geld 
is een initiatief van het platform Wijzer 

 uiterste nieuwe beslisdatum 
 08-05-2023.

Verleend
•   Achterhoekse Molenweg 86A, 

veranderen/vergroten woonhuis 
 (17-03-2023)
•   Bijenkorf 2 t/m 8 en 14 t/m 40, 

Duizendpoot 17 t/m 21, Nectar 2 t/m 
26, Sprinkhaan 30 t/m 40 en Stuifmeel 
1 t/m 23 (aanvraag gepubliceerd als 
Bijenkorf nabij 10), oprichten 

 52 woningen (21-03-2023)
•   Brouwerij 214 naar Seringstraat 21, 

verplaatsen tiny house (tijdelijk voor 
 10 jaar) (22-03-2023)
•   Haaksbergerstraat nabij 57, plaatsen 

pompgemaal (22-03-2023)
•   Hengelose Esstraat 59, plaatsen 

dakopbouw op bestaande bijbouw 
(17-03-2023)

•   Loevestein 51, plaatsen dakkapel 
(17-03-2023)

•   Marktstraat 18 en 20, veranderen 
begane grond in 2 woonunits 

 (23-03-2023)
•   Multatuliplantsoen 21, plaatsen 

dakkapel (17-03-2023)
•   Rozenbottel 18, hebben tijdelijke bouw-

uitrit aan Dalmedenweg (23-03-2023)
•   Weleveldstraat 13, aanpassen voor-
 gevel woonhuis (17-03-2023)
•   Weversweg 6, vervangen dakkapellen 

(20-03-2023)

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.

Uitgebreide procedure
Verleend
•   Sluitersdijk 42, brandveilig gebruik 

zorgboerderij
•   Boerhaavelaan 59, plaatsen cryotank 

CO2

Inzien en beroep
U kunt de besluiten en de bijbehorende 
stukken van 29 maart tot en met 9 mei 
2023 op afspraak inzien bij het team 
VTH Leefomgeving. De besluiten zijn 
ten opzichte van de ontwerpbesluiten 
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 omgevingsver-
gunning treedt in werking op de dag 

na het einde van de beroepstermijn. 
Gelijktijdig met het indienen van een 
beroepschrift kan de voorzieningen-
rechter 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:
•   Jan Tinbergenstraat 221, Senro, 

veranderen metaalbewerkingsbedrijf

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 een 
maatwerkvoorschrift voor het beperken 
van de emissie van zeer zorgwekkende 
stoffen (ZZS) vastgesteld voor:
•   Zuidelijke Havenweg 40, Thales 

Nederland

Het vaststellen van een maatwerkvoor-
schrift voor het beperken van de emissie 
van ZZS is nodig om te kunnen voldoen 
aan de zorgplicht.

Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende 
stukken van 29 maart tot en met 9 mei 
2023 op afspraak inzien bij het team 
VTH Leefomgeving. Bent u belang-
hebbende, 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. schor-
sing) doen bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Overijssel. Kijk voor 
meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Locaties beschikbare
standplaatsen

Vastgesteld
Op 21 maart 2023 zijn de beschikbare 
locaties voor standplaatsen in Hengelo 
vastgesteld. Voor de volgende stand-

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.

•   Prinses Beatrixstraat (tussen Dorps-
matenstraat en Emmaweg), tot en met 
28 maart

•   Fietspad Bankastraat (deels), 28 maart
•   Fietspad Haaksbergerstraat (tussen 

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

Bijstandsuitkering aanvragen verandert

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

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.

in geldzaken. Kijk voor meer informatie, 
tips & tricks en een overzicht van alle 
activiteiten op www.weekvanhetgeld.nl.

De aanvrager vult eerst digitaal een 
aanvraagformulier in om alle relevante 
informatie door te geven. Zo is eerder 
duidelijk of de aanvrager wel recht heeft 
op de uitkering. En daardoor gaat het 
intakegesprek meer over hoe de aan-
vrager zo snel mogelijk weer kan bij-
dragen en meedoen in de maatschappij.

Persoonlijker en sneller
De gemeente heeft eerst een paar jaar 
een pilot gedaan om het aanvraagproces 
van de bijstandsuitkering te verbeteren. 

plaatslocaties 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 
standplaats, beschikbaar op maandag, 
zaterdag en zondag

•   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)

Deze pilot was succesvol. Met de 
nieuwe werkwijze wil de gemeente bij 
het aanvragen en verstrekken van een 
bijstandsuitkering niet alleen nagaan 
of de aanvrager wel recht heeft op de 
uitkering. Het contact met de klant-
begeleider is persoonlijker en gericht op 
de kansen, het activeren, participeren en 
re-integreren van de aanvrager. Zowel 
inwoner als gemeente hebben belang 
bij een positiever en sneller traject 
richting maatschappelijke participatie 
en re-integratie.

https://www.hengelo.nl/bezwaar-beroep
https://www.hengelo.nl/bezwaar-beroep
https://www.hengelo.nl/bezwaar-beroep
https://www.hengelo.nl/bezwaar-beroep
https://www.hengelo.nl/bezwaar-beroep
https://www.hengelo.nl/wegwerkzaamheden
https://www.hengelo.nl/wegwerkzaamheden
https://www.officielebekendmakingen.nl
https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
https://www.weekvanhetgeld.nl
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na het einde van de beroepstermijn. 
Gelijktijdig met het indienen van een 
beroepschrift kan de voorzieningen-
rechter 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:
•   Jan Tinbergenstraat 221, Senro, 

veranderen metaalbewerkingsbedrijf

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 een 
maatwerkvoorschrift voor het beperken 
van de emissie van zeer zorgwekkende 
stoffen (ZZS) vastgesteld voor:
•   Zuidelijke Havenweg 40, Thales 

Nederland

Het vaststellen van een maatwerkvoor-
schrift voor het beperken van de emissie 
van ZZS is nodig om te kunnen voldoen 
aan de zorgplicht.

Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende 
stukken van 29 maart tot en met 9 mei 
2023 op afspraak inzien bij het team 
VTH Leefomgeving. Bent u belang-
hebbende, 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. schor-
sing) doen bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Overijssel. Kijk voor 
meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Locaties beschikbare
standplaatsen

Vastgesteld
Op 21 maart 2023 zijn de beschikbare 
locaties voor standplaatsen in Hengelo 
vastgesteld. Voor de volgende stand-

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.

•   Prinses Beatrixstraat (tussen Dorps-
matenstraat en Emmaweg), tot en met 
28 maart

•   Fietspad Bankastraat (deels), 28 maart
•   Fietspad Haaksbergerstraat (tussen 

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

Wegwerkzaamheden

Bijstandsuitkering aanvragen verandert

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

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

Polluxweg en Tobias Asserstraat), tot 
en met 14 april

•   Stelplaats (tussen Slijperij en Smederij), 
tot en met 14 april

•   Narcisstraat en Gladiolenstraat 
(deels), tot en met 21 april

•   Markt (deels), 17 april en 1 mei
•   Fietstunnel Grobbenweg/Eggerinkweg, 
 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.

Elke laatste dinsdag van de maand leest u hier over een kwestie waar veel mensen over belden naar de gemeente. Of waar-
over ze informatie zochten op onze website. De lente hangt in de lucht, want veel mensen belden in maart met vragen over 
trouwen en geregistreerd partnerschap. De trouwdag of partnerschapsregistratie start natuurlijk met het aanzoek. En daarna 
volgt het prikken van een datum. Maar wat regel je met de gemeente?
 
Waar kun trouwen in Hengelo?
Wat locatie betreft kan men in de trouwzaal van het stadhuis het 
ja-woord geven, maar er zijn meerdere mooie vaste trouwlocaties 
in Hengelo. Een eigen locatie aanvragen kan ook, daar zijn wel 
extra kosten aan verbonden. Onze buitengewoon ambtenaren 
van de burgerlijke stand (BABSen) helpen de bruidsparen tenslotte 
om er een onvergetelijke dag van te maken. Zij nemen meestal 
1 á 2 weken van tevoren contact op.

Hoeveel getuigen mag ik meenemen?
Het antwoord op deze vraag is: maximaal 4.

Meer weten over trouwen en geregistreerd partnerschap?
Kijk op www.hengelo.nl/trouwen-en-geregistreerd-partnerschap.nl.

Vraag van de maand

in geldzaken. Kijk voor meer informatie, 
tips & tricks en een overzicht van alle 
activiteiten op www.weekvanhetgeld.nl.

plaatslocaties 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 
standplaats, beschikbaar op maandag, 
zaterdag en zondag

•   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 woens-
dag, 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 toe- 
stemming van de eigenaar.

Indienen
Geïnteresseerden kunnen tot en met 
11 april 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.

Deze pilot was succesvol. Met de 
nieuwe werkwijze wil de gemeente bij 
het aanvragen en verstrekken van een 
bijstandsuitkering niet alleen nagaan 
of de aanvrager wel recht heeft op de 
uitkering. Het contact met de klant-
begeleider is persoonlijker en gericht op 
de kansen, het activeren, participeren en 
re-integreren van de aanvrager. Zowel 
inwoner als gemeente hebben belang 
bij een positiever en sneller traject 
richting maatschappelijke participatie 
en re-integratie.
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