Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Informatieavond 150 jaar STORK!

150 jaar Stork

Vrijwilligers gezocht!

Voor buurtbewoners op 27 juni
Van 20 aug. t/m 23 sept. staat er heel wat te gebeuren tijdens
het grote theaterspektakel 150 jaar STORK! op het terrein van de
Ketelfabriek in Hart van Zuid. De theaterproductie nodigt buurt
bewoners van harte uit voor een informatieavond op woensdag
27 juni, vanaf 19.30 uur in het kantoor aan de Industriestraat 5.
De bewoners krijgen dan een voorproefje over wat er allemaal te
gebeuren staat en krijgen praktische informatie. Meer informatie
en aanmelden kan via info@stork150jaar.nl.

Wilt u meewerken aan de grootste Twentse theaterproductie
van het jaar? Doe dan mee als vrijwilliger bij het theaterspektakel STORK!

Informatiebijeenkomst vervolg
tracé F35 Hengelo - Borne

Een productie als deze kan niet zonder vrijwilligers en krijgt zijn
kracht omdat professionals en amateurs samenwerken. Tijdens
de voorstellingen zijn er elke avond achter de schermen twee
honderd mensen nodig. ‘Maar ook in de voorbereiding zijn we
op zoek naar helpende handen’, zegt vrijwilligerscoördinator
Johan Keizer. ‘De werktijden zijn afhankelijk van de functie en
worden altijd in overleg bepaald.’

Op donderdag 5 juli is er een informatiebijeenkomst over het
definitief ontwerp van de fietssnelweg F35 Hengelo - Borne,
voor het gedeelte tussen de Eggerinksweg en Weideweg. U bent
tussen 17.00 tot 19.00 uur van harte welkom in het kantine
gebouw van TJV Westermaat, Slachthuisweg 70. U kunt binnen
lopen wanneer het u schikt. Voor vragen of opmerkingen kunt u
contact opnemen met Klaske Vos.

Van 20 augustus tot en met 23 september speelt het avond
vullende theaterspektakel STORK! in de unieke omgeving die
een belangrijke rol speelt in 150 jaar Stork: Ketelfabriek Hart
van Zuid in Hengelo.

Meer informatie?
Neem contact op via
vrijwilligers@stork150jaar.nl.

De gemeenteraad vergadert

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 3 juli vanaf 19.30 uur
in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda staan
onder meer:
• Eerste beleidsrapportage 2018 Berap
• Herziening grondexploitaties
• Jaarverslag en jaarrekening 2017 gemeente Hengelo
• Benoeming raadsleden in diverse functies
• Benoeming wethouders in diverse functies

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag 4
juli in ‘t Berflo, Apolloplein 1. Het programma:
Theaterzaal
19.30 – 20.15 uur Verordening Jeugdhulp tweede wijziging
20.30 – 22.30 uur Kaderbrief 2019-2022
Pallas-Athena (boven)
19.30 – 20.15 uur	Ontwerpbegroting Omgevingsdienst
Twente 2019
Wilt u weten hoe u mee kunt praten? Kijk dan op www.hengelo.nl/
politiekemarkt. De actuele agenda en de bijbehorende stuk
ken vindt u op www.hengelo.nl/bestuursagenda. U kunt ook
gebruik maken van de computers bij het Publieksplein in het
stadskantoor.

WMO Cliëntenraad

De WMO Cliëntenraad vergadert op maandag 9 juli van 15.30
tot 17.30 uur in kamer H.027 in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121. U bent hierbij van harte welkom. Kijk voor meer
informatie op www.wmocrhengelo.nl of neem contact op met
de secretaris Erik Muijsert, telefoon (074) 277 4982.

Collectes

Van 25 tot en met 30 juni collecteert het Nederlandse Rode
Kruis. Van 2 juli tot en met 7 juli collecteert de Invalidensport
vereniging Hengelo.

Werk aan de weg
In verband met weg- of andere werkzaamheden zijn de komen
de tijd onderstaande wegen afgesloten (zie www.hengelo.nl/
wegwerkzaamheden voor meer informatie). Omleidingsroutes
worden met gele borden aangegeven. In verband met onver
wachte weersomstandigheden zijn genoemde data onder voor
behoud.
• Opaalstraat, 26 juni tot 29 juni 07.00 uur
• Barnsteenstraat, 28 juni van 18.00 tot 24.00 uur
• Saffierstraat, 28 juni van 18.00 tot 24.00 uur
• Parelmoervlinder (tussen Aurelia en Waterjuffer/Meester
Molendijkweg), tot en met 29 juni
• Sprinkhaan (tussen Reimersdennenweg/Bijenkorf en Kruis
spin/Ratelaar), tot en met 29 juni
• Robijnstraat en Smaragdstraat, 30 juni van 06.00 tot 18.00
uur
• Diamantstraat-Zirkoontraat - Boldershoekweg (hinder) 30
juni 05.00 uur tot en met 1 juli 22.00 uur
• Diamantstraat (hinder) 7 juli 05.00 uur tot en met 8 juli
22.00 uur
• Diamantstraat (hinder) 14 juli 05.00 uur tot en met 15 juli
22.00 uur
• Laan Hart van Zuid (tussen Breemarsweg en Industrieplein),
16 tot en met 20 juli
• Kettingstraat, tot en met 3 augustus
• Rudolfstraat (tussen Berfloweg en Karelstraat), tot en met 8
augustus
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 31 augustus
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

Officiële bekendmakingen
Bomenverordening 2018
Vastgesteld
De gemeenteraad van Hengelo heeft op 5 juni de Bomenverorde
ning 2018 vastgesteld.
Inzien
De verordening is opgenomen in het elektronisch Gemeenteblad.
U kunt het Gemeenteblad inzien via www.overheid.nl.

Bestemmingsplannen
Rectificatie publicatie gewijzigd vastgesteld
bestemmingsplan Parapluplan parkeren Hengelo
Per abuis is in de publicatie van 12 juni 2018 niet aangegeven
dat het Parapluplan parkeren Hengelo gewijzigd is vastgesteld.
In de periode dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage heeft
gelegen zijn er nog twee bestemmingsplannen vastgesteld waarbij
de nieuwe regeling met betrekking tot het parkeren is opgenomen.
Deze plannen zijn bij de vaststelling uit het parapluplan gehaald.
Deze wijziging had tot gevolg dat het bestemmingsplan gewijzigd
is vastgesteld.
De gewijzigde vaststelling betekent dat iedere belanghebbende
beroep kan instellen tegen de planonderdelen die gewijzigd zijn
vastgesteld.
Inzien
U kunt het bestemmingsplan van 27 juni tot en met 7 a ugustus
2018 op afspraak inzien in het stadskantoor aan de Hazen
weg 121. Het bestemmingsplan is tevens in te zien op
www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0116-0301. Kijk voor meer
informatie in de publicatie van 12 juni 2018.

Termijnverlenging
• Asveldweg 19, 7556 BR, veranderen/vergroten bedrijfspand. Ver
lenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met de
welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisda
tum 4 augustus 2018.
• Deldenerstraat 20, 7551 AG, wijzigen brandscheiding. Verlenging
beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met de brand
weertoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
8 augustus 2018.

Verleend
• Dr. Schaepmanstraat 30, 7557 JC, plaatsen dakterras (19-062018)
• Eetgerinksweg nabij 17, 7554 PT, realiseren opstelstrook
(21-06-2018)
• Johan Kaartstraat 8, 7558 WG, oprichten erker (19-06-2018)
• Markt 1, 7551 CG, (aanvraag gepubliceerd als Markt 1 A t/m D en
Brinkstraat 7 A + B), handelen in strijd met bestemmingsplan en
handelen met gevolgen voor beschermde monumenten (wijzigen
gevelpuien en intern verbouwen) (18-06-2018)
• Markt 8, 7551 CG, plaatsen deur in voorgevel (19-06-2018)
• Rande 20, 7556 ML, verwijderen dragende binnenmuur en maken
trapgat met vaste trap naar zolder (19-06-2018)
• Zuidelijke Havenweg 2, 7554 RR, plaatsen stellingen hal 4
(18-06-2018)
• Zuidelijke Havenweg 40, 7554 RR, plaatsen entresol-/magazijn
vloer gebouw H (21-06-2018)
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op af
spraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stads
kantoor aan de Hazenweg 121. Tegen deze besluiten kunt u des
gewenst, 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.

Evenementenvergunningen

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• Jan Voermanstraat nabij 2, 7556 KT, oprichten 59 grondgebon
den woningen (19-06-2018)
• Kievitstraat 23, 7557 AP, uitbreiden woonhuis (19-06-2018)
• Nijhuisbinnenweg nabij 14, Twentekanaal zijde, Vikkerhoekweg
nabij 89, overzijde Rijksweg A35, Twentekanaal zijde, Kanaaldijk
en Twekkelerweg nabij 286, zijde Twentekanaal, PC Nijhuisbinnen
weg 14, 7554 RH. PC Vikkerhoekweg 89, 7555 PL. PC Twekkelerweg
286, 7553 LS, kappen 3 elzen, 3 essen en 1 wilg (18-06-2018)
• Oldenzaalsestraat 15, 7551 AM, verplaatsen uitweg ( 21-06-2018)
• Ratelaar nabij Duizendpoot 22 (kavel 1), 7559 EN, oprichten
woonhuis (21-06-2018)
• Ratelaar nabij Duizendpoot 22 (kavel 2), 7559 EN, oprichten
woonhuis (21-06-2018)
• Stephensonstraat 26, 7553 TC, verbouwen berging (14-06-2018)
• Vijverlaan 65, 7553 CD, handelen met gevolgen bescherm
de m
 onumenten (slopen huidige douches en plaatsen 2 nieuwe
douches) (18-06-2018)
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.

Aangevraagd
• Buurtbarbecue, Rudolfstraat, 8 juli 2018
• Bouwvak Friday, Pastorieplein , 3 augustus 2018
• Sins of Ibiza, Buitenplaats de Houtmaat, 1 september 2018
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken tot het besluit is genomen op
afspraak inzien bij de afdeling regulering en toezicht in het stads
kantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn kan een
ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college
van B en W. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt
u contact opnemen met Irma Linderman. Nadat het college van
B en W over deze aanvragen een besluit heeft genomen, wor
den deze gepubliceerd. Daarna kunt u, wanneer u belanghebbende
bent, een bezwaarschrift indienen.

Verleend
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tropical day & night, binnenstad Hengelo, 30 juni 2018
Tropical day & night, de Markt, 30 juni 2018
Tropical day & night, Pastoriestraat, 30 juni 2018
Tropical day & night, Langestraat, 30 juni 2018
Tropical day & night, Enschedesestraat, 30 juni 2018
Tropical day & night, Burg. Jansenplein/Brinkstraat, 30 juni 2018
Tropical day & night, Willemstraat, 30 juni 2018
Tropicalternative, Beekstraat, 30 juni 2018
Black light volleybaltoernooi, sporthal OSG, 6 juli 2018
Wijkfeest Slangenbeek, grasveld Levantstraat, 13 tot en met 15
juli 2018
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Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak
inzien bij de afdeling Regulering en Toezicht in het stadskantoor
aan de Hazenweg 121. Tegen deze besluiten kunt u desgewenst,
gedurende zes weken na de datum van verzending van deze beslui
ten naar de aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van B en W.
Het kan voorkomen dat het evenement plaatsvindt voordat de be
zwarentermijn is verstreken. Voor afspraken en/of de juiste datum
van verzending kunt u contact opnemen met Irma Linderman.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicapten
parkeerplaats toe te wijzen:
• ’t Swafert, 1e linker plaats van 10 ter hoogte van 65, gelegen
op Plein 3.
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende tekening, die deel uitmaakt van het
besluit, inzien bij het balie in het Stadskantoor aan de Hazen
weg 121. Tegen een besluit kunt u tot 8 augustus 2018 een gemo
tiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

30.06 Tropical Day & Night
30.06	Zomerserie
orgelconcerten
Lambertusbasiliek

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

