
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
 Verzendlijst Huisnummering / Straatnaamgeving  
    
   
 

 Postbus 18 
7550 AA  Hengelo  

  
  

  

  

   

   

   

   

   

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Vaststelling straatnamen 2394199  2 maart 2021 

Geachte heer / mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Ter informatie treft u hierbij het besluit aan met betrekking tot de straatnaamgeving besloten door 
het college van burgemeester en wethouders. Het betreft hierbij naamgeving in Berflo Es Noord, 

het Brouwerijterrein. 
 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 

 
 

 
Bijlagen: 2 



BESLUITDOCUMENT 
ZAAKNUMMER SECTOR/AFDELING PORTEFEUILLEHOUDER  

2394199 DV-BBG Gerard Gerrits 

ONDERWERP 

2394199 - Besluit naamgeving Brouwerijterrein 

 
BESLUIT 

Het college besluit: 

In Berflo Es Noord, het Brouwerijterrein: 

In te trekken: Brouwerijstraat (straatcode 1522), onderschrift: 'Naar de hieraan gelegen Hengelose 

Bierbrouwerij' en op de oorspronkelijk vastgestelde locatie: Mouterij (straatcode 5930), onderschrift: 

'Deel van de brouwerij waar Mout gemaakt wordt'. Verder een deel van het oorspronkelijk vastgestelde 

Meijlingplein (straatcode 5701), onderschrift: 'Mede-oprichter Hengeloosche Stoom-Beiersch-

Bierbrouwerij Meijling & Bartelink (1845 -1921)' in te trekken. 

Een en ander zoals aangegeven op tekeningnummer 41220.  

Vast te stellen: Brouwerij (straatcode 1523), onderschrift: 'Naar de voormalige Hengelose Bierbrouwerij' 

voor het deel in het verlengde van de reeds vastgestelde naam Brouwerij. Meijlingplein (straatcode 

5701), onderschrift: 'Mede-oprichter Hengeloosche Stoom-Beiersch-Bierbrouwerij Meijling & Bartelink 

(1845 -1921)', in het verlengde en naast het bestaande deel van het Meijlingplein, Mouterij (straatcode 

5930), onderschrift: 'Deel van de brouwerij waar Mout gemaakt wordt', voor het nieuw aan te leggen 

gedeelte nabij het Meijlingplein en de Twekkelerweg.  

Daarnaast wordt in verband met de aanleg van de F35 de geometrie van de bestaande straten 

Twekkelerweg (straatcode 8470), zonder onderschrift, Twekkelerplein (straatcode 8460), zonder 

onderschrift, Watertorenlaan (straatcode 8890), zonder onderschrift, Waarbekenweg (straatcode 8830), 

zonder onderschrift en Parallelweg LS (straatcode 6590), zonder onderschrift voor dit gedeelte opnieuw 

vastgelegd.  

Een en ander zoals aangegeven op tekeningnummer 21221. 

 
TOELICHTING 

In verband met ontwikkelingen op het Brouwerijterrein wordt voorgesteld om hier de oude vastgestelde 

naamgeving in te trekken en de namen volgens het nieuwe plan vast te stellen. 

In verband met ontwikkelingen op het Brouwerijterrein wordt voorgesteld om hier de oude vastgestelde 

naamgeving in te trekken en de namen volgens het nieuwe plan vast te stellen. 

 
BESLUIT GENOMEN DOOR DATUM BESLUIT 

College 2 maart 2021 

 







 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
 Verzendlijst Huisnummering / Straatnaamgeving  
    
   
 

 Postbus 18 
7550 AA  Hengelo  

  
  

  

  

   

   

   

   

   

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Vaststelling straatnamen 2394968  2 maart 2021 

Geachte heer / mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Ter informatie treft u hierbij het besluit aan met betrekking tot de straatnaamgeving besloten door 
het college van burgemeester en wethouders. Het betreft hierbij naamgeving Elsbeek, Broek Noord 

en Dalmeden. 
 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 
 

 
 

Bijlagen: 4 



BESLUITDOCUMENT 
ZAAKNUMMER SECTOR/AFDELING PORTEFEUILLEHOUDER  

2394968 DV-BBG Gerard Gerrits 

ONDERWERP 

2394968 - Besluit intrekken naamgeving IJsvogel en Koninginnepage, gewijzigd beloop Koolwitje en 

Dagpauwoog vaststellen en deel Loevestein benoemen 

 
BESLUIT 

Het college besluit: 

In Elsbeek: 

In te trekken: IJsvogel (straatcode 9515), zonder onderschrift. 

Een en ander zoals aangegeven op tekeningnummer 41230 

In Broek Oost: 

In te trekken: Koninginnepage (straatcode 4612), zonder onderschrift en met een gewijzigd beloop vast 

te stellen: Dagpauwoog (straatcode 1908), zonder onderschrift en  Koolwitje (straatcode 4614), zonder 

onderschrift. 

Een en ander zoals aangegeven op tekeningnummer 41222 en 41227. 

In Dalmeden: 

Vast te stellen: Loevestein (straatcode 5253), zonder onderschrift, voor het verlengde van de Loevestein 

vanaf Muiderslot en de ruimte rondom de nieuw te realiseren woningen . 

Een en ander zoals aangegeven op tekeningnummer 41232. 

 
TOELICHTING 

Voorgesteld wordt: 

In Elsbeek een straatnaam in te trekken van een straat die niet gerealiseerd wordt.  

In Broek Oost een naam in te trekken en twee namen met een gewijzigd beloop vast te stellen in 

verband met een gewijzigd plan. 

In Dalmeden het verlengde van een straat te benoemen bij een reeds vaststelde straatnaam. 

Voorgesteld wordt: 

In Elsbeek een straatnaam in te trekken van een straat die niet gerealiseerd wordt.  

In Broek Oost een naam in te trekken en twee namen met een gewijzigd beloop vast te stellen in 

verband met een gewijzigd plan. 

In Dalmeden het verlengde van een straat te benoemen bij een reeds vaststelde straatnaam. 

 
BESLUIT GENOMEN DOOR DATUM BESLUIT 

College 2 maart 2021 

 










