Informatie van de gemeente Hengelo

Van maandag 12 maart tot en met vrijdag 23 maart kunt u snoeihout en takken gratis laten ophalen door Twente Milieu. Dit kan
alleen op afspraak. U kunt tot en met vrijdag 16 maart een
afspraak maken met de klantenservice van Twente Milieu via telefoon 0900 - 852 0111, op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.
Houd uw milieupas bij de hand.

U stemt toch ook op 21 maart?
Stemwijzer
In Hengelo doen 12 partijen mee aan de verkiezingen. Weet u
nog niet op welke partij u gaat stemmen? Vul dan de StemWijzer
in via www.hengelo.nl/stemmen.

Verkiezingskraam
In de hal van het stadskantoor aan de Hazenweg vindt u de verkiezingskraam met daarin informatie van de politieke partijen.
Bij het Publieksplein kunt u op een pc de StemWijzer invullen.

Op zaterdag 17 maart is het Landelijke Compostdag. U kunt die
dag bij het Milieupark aan de Wegtersweg op vertoon van uw
milieupas gratis twee zakken compost van 20 liter ophalen, zolang de voorraad strekt. Vanaf 09.30 uur deelt wethouder Marcel
Elferink de eerste zakken uit. Wees er snel bij, want op = op! Ook
maakt u kans op een leuke attentie.
Het compost is gemaakt van het groente-, fruit- en tuinafval uit
de groene containers. Zo bedanken de gemeente, Twente Milieu
en Twence u voor het goed gescheiden aanleveren van uw afval.

Sociale media
Volgt u de gemeente al op sociale media? Via Facebook, Instagram en Twitter blijft u op de hoogte van nieuws en weetjes
rondom de verkiezingen.
Stemmen
Alle stemlokalen zijn open van 07.30 tot 21.00 uur. Neem uw
stempas en identiteitsbewijs mee. Op uw stempas staat het
dichtstbijzijnde stembureau vermeld. Wilt u liever bij een ander
stembureau stemmen? Dat kan! Via een handige app ziet u waar
alle stembureaus in Hengelo zijn. Deze app kunt u downloaden
via www.hengelo.nl/stemmen.

Officiële bekendmakingen
Anterieure overeenkomst
Het college van B en W maakt op grond van artikel 6.24 lid 3
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 20 februari
2018 een anterieure overeenkomst over de herziening van de bestemmingsplannen ‘Buitengebied’ en ‘Buitengebied, Veegplan’ is
aangegaan met de heren J.M.W. Harink en de heer T.B.C. Harink.
Deze overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal
bekend gemeente Hengelo, sectie F, nummers 1868, 1869 en
1691, plaatselijk bekend als Nijhuisbinnenweg 16.

Ook kunt u ferment ophalen. Dit is alleen los verkrijgbaar dus u
moet zelf een paar emmers of zakken en een schep meenemen.
En… vergeet uw milieupas niet!
Ferment is gemaakt van afgevallen blad uit Hengelo. Het blad is
op een speciale manier verwerkt zodat er een soort ‘supercompost’ ontstaat. Ferment bevat namelijk meer voedingsstoffen en
energie en maakt planten weerbaarder tegen ziekteverwekkers.
Van maandag 19 maart tot en met vrijdag 23 maart kunt u
gratis losse compost en ferment ophalen, zolang de voorraad
strekt. U moet dan wel zelf emmers of zakken en een schep
meenemen. En uw milieupas natuurlijk.
Het Milieupark is maandag tot en met zaterdag open van 09.30
tot 16.00 uur.

Geen spreekuur Werk en
Inkomen
De medewerkers van Werk en Inkomen hebben op dinsdag
20 maart geen spreekuur in verband met een scholingsdag.
In die week kunt u uw klantmanager of consulent op het andere spreekuur bereiken. U kunt uw gegevens ook raadplegen
via www.mijnhengelo.nl.

Openbare zitting centraal
stembureau
Op vrijdag 23 maart stelt het centraal stembureau van Hengelo
de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen officieel vast en
maakt ze bekend. De zitting begint om 10.00 uur in kamer H.027
van het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en is openbaar. Als
u wilt, kunt u hierbij aanwezig zijn.

Collectes

Tot en met 17 maart collecteert Amnesty International.
Van 19 tot en met 24 maart collecteert het Reumafonds.

en!

Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
U kunt dan stemmen op de politieke partij van uw keuze.

Lijsttrekkers stellen zich voor
U vindt op www.hengelo.nl/stemmen ook interviews met de
12 lijsttrekkers. Zij stellen zich aan u voor en vertellen waar zij
zich de komende vier jaar voor gaan inzetten. Volgende week
komen alle lijsttrekkers nog een keer aan het woord in een
overzicht.
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Inzien
U kunt de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst van 14 maart tot en met 24 april 2018 inzien via www.
hengelo.nl > Actueel. Tegen de gesloten overeenkomst en de
zakelijke beschrijving kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift
indienen.

Ontwikkelcriteria
Vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 6 maart 2018 de volgende ontwikkelcriteria vastgesteld:
• Meander Zuid
Voor het woongebied Meander Zuid van Dalmeden zijn ontwikkelcriteria opgesteld. Deze criteria zullen worden gehanteerd bij
de welstandstoetsing. De grens van het plangebied Meander Zuid
wordt globaal gevormd door Bornsedijk, Hollands Diep, Katerveer
en Hagestein.
Inzien
U kunt de ontwikkelcriteria Meander Zuid op afspraak inzien in
het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Voor het maken van een
afspraak kunt u contact opnemen met Marije Brummelhuis of
Gonny Boers.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• Breemarsweg 523, 7555 KB, hebben uitweg (25-02-2018)
•	Cruys Voorberghstraat nabij 101, 7558 WV, kappen 2 kastanjes
(01-03-2018)
•	Else Mauhsstraat 51, 7558 RG, plaatsen dakkapel (28-02-2018)
•	Hegemansweg 23, 7553 WL, kappen 1 berk (04-03-2018)
• Het Plein nabij 10, 7559 SR, handelen in strijd met bestemmingsplan (realiseren circa 62 tijdelijke parkeerplaatsen) (27-02-2018)
•	Höltersweg 30A, 7556 BX, uitbreiden bestaande washal
(05-03-2018)
•	Mosweg nabij 19, 7556 PG, oprichten bedrijfspand (06-03-2018)
• Weerribben 4, 7559 VH, hebben uitweg (21-02-2018)

Geen computer?
U kunt de StemWijzer ook bij het Publieksplein invullen.
Raadgevend referendum
Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen wordt ook een raadgevend referendum gehouden. U kunt als kiezer antwoord geven
op de volgende vraag: Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017? Meer informatie
over het referendum vindt u ook via www.hengelo.nl/stemmen.
U kunt gratis een geprint exemplaar van de Wiv afhalen bij de
verkiezingskraam.
Volg de uitslag live
U kunt de uitslag van de verkiezingen live volgen op woensdag 21 maart vanaf 21.30 uur, in het stadskantoor aan de
Hazenweg. U bent van harte welkom. Voor een hapje en
drankje wordt gezorgd. De gemeente organiseert deze avond
in samenwerking met Hengeloos Peil, het politieke café van
de Twentsche Courant Tubantia en Radio Hengelo TV.

De publicatie van deze 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.

Termijnverlenging
•	Haaksbergerstraat 51, 7554 PA, verbouwen horecapand. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met de
welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 26-04-2018.
•	Korte Smienkweg 10, 7552 PG, handelen in strijd met bestemmingsplan (oprichten rundveestal). Verlenging beslistermijn
met maximaal 6 weken in verband met de welstandtoetsing.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 22-04-2018.
• Waarbekenweg nabij 27, 7553 KJ, plaatsen voetgangersbrug
en duiker met leuningwerk. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met de bestemmingsplantoetsing.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 20-04-2018.

Verleend
•	Amarilstraat 20, 7554 TV, plaatsen 1 vrijstaande reclameuiting met 3 vlaggenmasten (05-03-2018)
•	Berfloweg nabij 1, 7553 JM, kappen 1 esdoorn (05-03-2018)
•	Flierveldsweg 40, 7554 SP, veranderen gevels en opvangen
gebint (05-03-2018)
•	Nabij Kuipersdijk tussen 2 en 50, 7552 BJ, kappen 21 lindes
en 7 sierkersen (05-03-2018)
•	Stockholmstraat nabij 9, 7559 JP, kappen 3 zelkova’s
(08-03-2018)
•	Westerflier nabij 24 en Rechterenstraat nabij 24, 7556 LX,
afzetten circa 15 elzen (05-03-2018)
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 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.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
•	Palmpasenoptocht, route door Hasseler Es, 25 maart 2018
• Ronde van de Vijver, rond Tuindorpvijver, 21 april 2018
•	Koningsnacht, Prins Bernhardplantsoen, 26 april 2018
• Koningsnacht en -dag, Merlijn, Langestraat, 26 en 27 april 2018
•	Boekenmarkt Tuindorp, straten rondom C.T. Storkplein, 6 mei
2018
•	Live muziek, hoek Brinkstraat/Enschedesestraat, 5 & 6 mei,
1 & 2 juni en 30 juni & 1 juli 2018
•	Krang Festival, Weusthagpark, 10 mei 2018
•	BAM! Festival, Prins Bernhardplantsoen, 26 mei 2018
• FBK Games, FBK-stadion, 30 mei tot en met 3 juni 2018
• Nacht van Hengelo, Pastoriestraat 30, 1 juni 2018
•	Korenfestival Vocaal Amusing, binnenstad, 2 juni 2018

www.hengelo.nl
dinsdag 13 maart 2018

•	Rommelmarkt, Hooistraat, 9 juni 2018
•	Drumfanfare Hengelo presenteert, Anthoniusstraat 52,
9 en 10 juni 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
stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn kan
eenieder 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,
worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u, wanneer u belanghebbende bent, een bezwaarschrift indienen.

Wet bodembescherming
Instemming schriftelijk verslag
Het college van B en W heeft ingestemd met het schriftelijk verslag van de uitvoering van de bodemsanering aan de:
•	Langelermaatweg 7 tot en met 11, kadastrale sectie S,
nummer 113 (artikel 39c Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 14 maart
tot en met 24 april 2018 op afspraak inzien in het stadskantoor
aan de Hazenweg 121. Voor inzien en meer informatie kunt u
contact opnemen met de afdeling Ruimte en Bouwen. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn bezwaar maken bij het college van B en W. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Ingekomen meldingen
Het college van B en W heeft meldingen ontvangen voor:
• Parelstraat 12, Non Ferro Gieterij Christenhusz, veranderen
bedrijf
• Uitslagsweg 95-9, Aldi Markt, 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 meldingen geen bezwaar- of beroepschrift indienen.

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.
• Willem de Clerqstraat (tussen De Clerqdwarsstraat en
Industriestraat), tot en met 30 maart
• Industriestraat (tussen Willem de Clerqstraat en De Clerqdwarsstraat), 15 of 19 tot en met 30 maart
• Plein 1918 en deels Ketelstraat/Spinnersweg/Weversweg,
tot en met 30 maart
• Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot en
met kruising Buitenweg), tot en met 30 maart
• Westerflier, tot en met 30 maart
• Twekkelerweg (t.h.v. sluizencomplex), 7 en 8 april
• Hoofdweg Mozartlaan (tussen Paganini-/Schützstraat en
Palestrina-/Griegstraat), tot en met 13 april
• Industriestraat (tussen De Clerqdwarsstraat en Dikkers),
30 maart tot en met 18 april
• Watertorenlaan (even zijde, tussen Socratesstraat en Twekkelerplein), tot en met 20 april
• Enschedesestraat (tussen Drienerstraat en Nieuwstraat), tot
en met 20 april
• Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot en
met kruising Vijverlaan), 19 maart tot en met 4 mei
• Rechterenstraat, 26 maart tot en met 4 mei
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 31 augustus
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

Evenementenorganisatoren die een nieuw
evenement organiseren in Hengelo kunnen een
aanvraag doen voor een financiële
bijdrage. Aanvragen kan tot 1 april.
Kijk voor meer informatie en de
criteria op hengelopromotie.nl/
werkwijze-financiele-bijdrage.

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.

