Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Openingstijden Zorgloket
Deldenerstraat

Hengelo proost op het nieuwe jaar!
Namens het gemeentebestuur nodig ik u uit om op dinsdag
9 januari vanaf 16.30 uur tot 18.30 uur het glas te heffen
op het nieuwe jaar. In verband met de renovatie van het
stadhuis ontvangen wij u graag in de Schouwburg Hengelo,
Beursstraat 44.

Vanaf dinsdag 2 januari wijzigen de openingstijden van het
Zorgloket bij Wijkracht aan de Deldenerstraat 20:
• Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 12.30 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Ophalen afval

Samen blikken we terug op het jaar 2017 en zet ik een
aantal Hengeloërs in het zonnetje. Trompetensemble OYFO
o.l.v. Anne-Marie ten Heggeler treedt voor u op. Kortom,
een gezellige middag met elkaar. U bent van harte welkom.

Op maandag 1 januari (nieuwjaarsdag) is uw afval niet opgehaald.
In plaats daarvan komt Twente Milieu op zaterdag 6 januari
langs. Let op dat u het juiste afval voor 07.30 uur aan straat zet.

Graag tot ziens op 9 januari!

Afvalkalender 2018
Wilt u weten welke container wanneer aan straat moet? Bekijk de
nieuwe afvalkalender 2018 via de app of via www.twentemilieu.nl.

burgemeester Sander Schelberg

Inloopbijeenkomst Breemarsweg/Laan Hart van Zuid
Op dinsdag 9 januari is er een inloopbijeenkomst waarbij u het
definitieve ontwerp kunt inzien voor de herinrichting van een gedeelte van de Breemarsweg dat aansluit op de kruising Laan Hart
van Zuid. U bent tussen 17.00 en 19.00 uur van harte welkom aan de
Oude Boekeloseweg 31. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt.
Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om uitleg te geven.
Hebt uw vragen of opmerkingen over deze bijeenkomst? Neem
dan contact op met projectleider Rob Nengerman of met projectmedewerker Klaske Vos.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Inloopbijeenkomst
Meander Zuid
Binnenkort gaan de kavels in Meander Zuid in de verkoop. In
Meander woont u prachtig in het groen en ook water speelt er
een belangrijke rol. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden in
dit unieke stukje Dalmeden? Kom dan dinsdag 16 januari naar
de inloopbijeenkomst tussen 17.30 en 20.00 uur in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Er is om 18.00 uur en om 19.30
uur een korte presentatie.

dinsdag 9 januari
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Officiële bekendmakingen
Registratie aanduidingen politieke
groeperingen
Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van
de gemeenteraad van Hengelo heeft op donderdag 28 december
2017 besloten om de aanduidingen van de volgende politieke
groeperingen te registreren:
LokaalHengelo
Naam gemachtigde: L.F.M. Janssen
Naam plaatsvervanger: F.J. de Jong
DFH
Naam gemachtigde: W.A.J. ter Beek
Naam plaatsvervanger: E.A.A. Janssen

Kavels in verkoop
Wilt u wonen in dit unieke stukje Dalmeden? Grijp uw kans, want
vrijdag 26 januari gaan de kavels in Meander Zuid in de verkoop.
Meer daarover hoort u op de inloopbijeenkomst en leest u op
www.wonenindalmeden.nl.

Bericht voor horecaondernemers

Regels met betrekking tot eisen sociale hygiëne aangescherpt
De regels met betrekking tot de eisen Sociale Hygiëne zijn aangescherpt. Zorg er uiterlijk 1 mei 2018 voor dat u ingeschreven
staat in het Register Sociale Hygiëne en dat uw (vak)diploma
omgezet wordt naar een Diploma Sociale Hygiëne. Het Diploma
Sociale Hygiëne wordt afgegeven door de Landelijke Examencommissie van de SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca).
Eisen aangescherpt
In 2015 zijn de eisen die worden gesteld aan de bewijsstukken van
kennis Sociale Hygiëne door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangescherpt. Dit betekent kort gezegd dat
(vak)diploma’s die vroeger voldoende waren, nu niet meer automatisch als voldoende bewijs van kennis van sociale hygiëne gelden.
De Landelijke Examencommissie van de SVH heeft een overgangsregeling ingesteld. Tot 1 mei 2018 kunt u op basis van uw (vak)
diploma alsnog het Diploma Sociale Hygiëne aanvragen en u laten
bijschrijven in het Register Sociale Hygiëne. Daarna vervalt deze
mogelijkheid en moet u opnieuw examen Sociale Hygiëne doen.
Op www.svh.nl vindt u meer informatie over de eisen Sociale
Hygiëne.

Collectes

Tot en met 27 januari wordt er niet gecollecteerd.

Bezwaar
Uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze openbare kennisgeving kan er tegen de beslissing van het centraal
stembureau schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500
EA Den Haag.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• Binnenhavenstraat 33B, 7553 GH, gedeeltelijk herbouwen hal
(18-12-2017)
• Drienerstraat 24 en 26, 7551 HH, doorbreken 2 winkelpanden
(20-12-2017)
• Enschedesestraat nabij 9, 7551 EE, kappen 1 taxus, 1 linde,
2 acacia’s, 2 elzen en 2 sierkersen (21-12-2017)
• Flierveldsweg 41, 7554 SP, kappen 1 eik (20-12-2017)
• Het Plein achter 10 (overzijde spoor), 7555 PT, kappen
130 houtopstanden en bouwrijp maken bedrijventerrein De
Veldkamp (21-12-2017)
• Landmansweg nabij 178 (Tobias Asserstraat), 7555 XK, oprichten 10 rijwoningen (22-12-2017)
• Lansinkesweg nabij 30, 7553 AE, handelen met gevolgen voor
beschermde monumenten (verbouwen voormalige Stork Pompen voor Techniekhuis Hengelo) (20-12-2017)
• Markt 100 t/m 115, 201 t/m 218, 301 t/m 318, 401 t/m
418 en 501 t/m 514, 7551 CH, handelen met gevolgen voor
beschermde monumenten (intern verbouwen en revitaliseren
Telgenflat) (20-12-2017)
• Nelson Mandelastraat nabij 21 (kavel 2), 7557 XG, oprichten
woonhuis (18-12-2017)
• Oldenzaalsestraat 15, 7551 AM, veranderen kantoorgebouw in
28 zorgappartementen (22-12-2017)

• Oude Grensweg 65, 7552 GE, kappen 1 Douglas spar, 1 berk
en 1 es (21-12-2017)
• Rijnstraat nabij 16, 7555 WK, kappen 1 eik (19-12-2017)
• Schubertstraat nabij 72, 7557 CP, kappen 3 acacia’s (21-12-2017)
• Topaasstraat 40, 7554 TH, veranderen bedrijfspand en plaatsen reclame (20-12-2017)
• Turbinestraat 24, 7556 RB, aanbrengen tussenvloer in bedrijfshal en aanbrengen nieuwe kozijnen in gevel (18-12-2017)
De publicatie van bovenstaande aanvragen 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 wel zienswijzen indienen.

Verleend
• Deldenerstraat 62 t/m 68 en Javastraat 1A t/m 1G, 7551 AG
(aanvraag gepubliceerd als Deldenerstraat 62 t/m 68), handelen in strijd met gevolgen voor beschermde monumenten (realiseren 12 appartementen en daghoreca (28-12-2017)
U vindt de bekendmaking van het besluit hogere geluidgrenswaarden Deldenerstraat 62 onder Wet geluidhinder.
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak
inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan
de Hazenweg 121. 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.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Ingekomen melding
Het college van B en W heeft een melding ontvangen voor:
• Opaalstraat 31, NTS Norma, veranderen bedrijf
Inzien
U kunt de desbetreffende stukken op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg
121. U kunt tegen de melding geen bezwaar- of beroepschrift
indienen.

Wet geluidhinder
Besluit hogere geluidgrenswaarden
Het college van B en W heeft hogere geluidgrenswaarden van 63
dB (Lden) vastgesteld voor de maximaal toelaatbare geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op de gevels van 12 nieuw
te realiseren appartementen in het gebouw van het voormalige
hotel De Kroon aan de Deldenerstraat 62.
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Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting van
deze appartementen hoger uitvalt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het is niet mogelijk voldoende geluidwerende maatregelen te treffen om alsnog aan deze waarde te
voldoen. Het hogere geluidgrenswaardebesluit is nodig om de
omgevingsvergunning voor de appartementen te kunnen verlenen.
U vindt de bekendmaking van de verleende omgevingsvergunning
voor de appartementen op de vorige pagina, onder Omgevingsvergunningen/Verleend.
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijhorende stukken van 3 januari tot en
met 13 februari 2018 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Als u
belanghebbende bent, kunt u tijdens de inzagetermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Gelijktijdig met of ná het indienen van een bezwaarschrift kunt
u de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Kijk voor meer informatie op www.
hengelo.nl/bezwaar-beroep en op https://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met Herman Aalderink.

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen:
• Berkweg, plaats tegenover nr. 68
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende tekening, die deel uitmaakt van het
besluit, inzien bij het Publieksplein in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121. Tegen dit besluit kunt u tot 14 februari 2018 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Hengelo in het kort
Verlengen digitale parkeervergunning/-ontheffing
Verleng uw digitale parkeervergunning (gebied betaald parkeren) of parkeerontheffing (gebied blauwe zone) op tijd. Log in
op https://parkeren.hengelo.nl en kies voor ‘Verlengen’. Nadat
u hebt betaald, beschikt u vanaf de nieuwe ingangsdatum over
een geldige digitale parkeervergunning/-ontheffing.
U kunt via deze digitale balie ook voor een papieren bezoekersontheffing kiezen. Die moet u vervolgens nog wel ophalen in het
stadskantoor.
Geen internet?
Dan bent u welkom bij het Publieksplein in het stadskantoor aan
de Hazenweg 121. De baliemedewerker regelt uw verlenging. Bij
de balie kunt u contant betalen of pinnen.

Werk aan de weg
In verband met weg- of andere werkzaamheden zijn de komende tijd onderstaande wegen afgesloten (zie www.hengelo.nl/
wegwerkzaamheden voor meer informatie). Omleidingsroutes
worden met gele borden aangegeven. In verband met onverwachte weersomstandigheden zijn genoemde data onder voorbehoud.
• Kruising Twekkelerweg/Lodewijkstraat (hinder), 9 tot en
met 11 januari
• Gieskesstraat (deels), 8 tot en met 29 januari
• Watertorenlaan (oneven zijde, tussen Stroweg en Waarbekenweg) en deel Waarbekenweg, tot en met 23 februari
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein)
• Hoofdweg Mozartlaan (tussen Paganini-/Schützstraat en
Palestrina-/Griegstraat), 9 januari tot en met 13 april
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

Nieuwe naam en locatie!
Vanaf nu gaat Bureau Hengelo verder onder de naam
Hengelo Promotie. Je vindt ons aan de Markt 8
(hoek Molenstraat). Daar zijn we beter
zichtbaar en bereikbaar voor inwoners
en bezoekers van Hengelo.
Je kunt bij ons terecht van maandag
t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Wegwijzer
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
WhatsApp:
Website:
Contact:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

Hazenweg 121 (stadskantoor)
Postbus 18, 7550 AA Hengelo
14074 (werkdagen 08.30 - 17.00 uur)
06 - 46 76 48 67 (werkdagen 08.30 - 17.00 uur)
www.hengelo.nl
www.hengelo.nl/reactieformulier
www.facebook.com/gemeentehengelo
@gemeentehengelo
gemeentehengelo

Balies Publieksplein open (vrije inloop en op afspraak)
• Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
Balies Burgerzaken en Gemeentebelastingen extra open
(alleen op afspraak)
• Dinsdag en donderdag van 16.30 tot 20.00 uur
Balies Zorgloket open
Stadskantoor, Hazenweg 121
• Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
Wijkracht, Deldenerstraat 20
• Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 12.30 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
Telefoon: 14074, kies optie 1
E-mail: zorgloket@hengelo.nl
Op www.informatiewijzerhengelo.nl vindt u antwoorden op vragen
uit het dagelijks leven bijvoorbeeld over gezondheid, zorg, wonen,
ouder worden, geldzaken en over opvoeden en opgroeien in Hengelo.
Meldingen openbare ruimte
Meldingen of vragen over bijvoorbeeld groenonderhoud, straatverlichting, losliggende stoeptegels of speelvoorzieningen kunt u
doorgeven via www.hengelo.nl of de gratis BuitenBeter app. Lukt
het niet via internet of app? Dan mag u ook bellen naar 14074.

