Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Militaire oefeningen

Eind juni is netwerk ondergrondse containers in Hengelo compleet

Tot en met 13 april en van 16 tot en met 20 april is er een
militaire oefening in het gebied tussen Apeldoorn, Deventer,
Rijssen, Borne, Hengelo, Enschede, Haaksbergen, Eibergen,
Doetinchem en Dieren. De militairen verplaatsen zich te voet
en met (terrein)voertuigen door het gebied. Ze voeren verkenningen uit en bewaken objecten vanuit waarnemingsposten. Ze
zijn bewapend maar er wordt geen (oefen)munitie gebruikt.

De gemeente Hengelo heeft de aanleg van ondergrondse containers voor restafval hervat. Tot en met 15 juni komen er
68 ondergrondse containers voor restafval bij. 30 containers
worden verwijderd. In totaal heeft Hengelo straks dan bijna
300 ondergrondse containers voor restafval. De werkzaamheden zijn begonnen in de Hasseler Es; daar komen vier nieuwe
ondergrondse containers.

Bijeenkomst LinkedIn voor
ondernemers

Planning
Uiterlijk 15 juni moeten alle ondergrondse containers voor restafval in de grond zijn geplaatst. Een aannemer voert de werkzaamheden uit. Voor de plaatsing van een ondergrondse container is vooral rekening gehouden met kabels en leidingen in
de grond, een logische route van de vuilniswagen, bomen en
verkeersveiligheid.

Op woensdag 18 april is er een netwerkbijeenkomst voor (kleine) ondernemers met daarin een dynamische en praktische presentatie over hoe u LinkedIn slim inzet voor meer succes. Erg
interessant als u online zichtbaar wilt zijn, een relevant netwerk wilt opbouwen én meer leads wilt. De bijeenkomst is bij
De Houtmaat, Houtmaatweg 9, en begint om 19.30 uur (inloop
vanaf 19.00 uur).
Aanmelden
Alle starters en ondernemers die meer willen weten over LinkedIn
en kennis willen maken met collega-ondernemers zijn van harte
welkom. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via e-mail info@
smallbusinesshengelo.nl.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door Small Business Hengelo
(netwerkclub voor kleine ondernemingen), in samenwerking met
ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) en met subsidieondersteuning van de provincie Overijssel.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 24 april vanaf 19.30 uur
in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda staat
onder meer een voorstel over de 1e wijziging van de beleidsbegroting 2018. De wijziging heeft betrekking op de raadsvoorstellen in deze vergadering en collegebesluiten in de voorliggende
periode. De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u
vanaf 11 april op www.hengelo.nl/bestuursagenda. U kunt ook
gebruik maken van de computers bij het Publieksplein in het
stadskantoor.

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.
• G
 ieskesstraat (tussen Metropool/NS-oprit en parkeergarage),
tot en met 12 april
• Industriestraat (tussen De Clercqdwarsstraat en Dikkers), tot
en met 18 april
• Watertorenlaan (even zijde, tussen Socratesstraat en
Twekkelerplein), tot en met 20 april
• Enschedesestraat (tussen De Appel en TUI), tot en met
20 april
• Hoofdweg Mozartlaan (tussen Paganini-/Schützstraat en
Palestrina-/Griegstraat), tot en met 26 april
• Plein 1918 en deels Ketelstraat/Spinnersweg/Weversweg,
tot en met 26 april
• Saffierstraat en Smaragdstraat (hinder, één weghelft), tot
en met 30 april
• Industriestraat (tussen Dikkers en Kerkstraat), 18 april tot
en met 4 mei
• Rechterenstraat, tot en met 4 mei
• Gieskesstraat (tussen parkeergarage en Veloursstraat),
13 april tot en met 9 mei
• Twekkelerplein (tussen Twekkelerweg en Parallelweg LS/Golsstraat) en deel Twekkelerweg, 23 april tot en met 18 mei
• Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot en
met kruising Buitenweg), tot en met 18 mei
• Rande, 30 april tot en met 18 mei
• Industriestraat (tussen Kerkstraat/kruising Loweg en Esrein/
Apendage), 7 tot en met 21 mei
• Marathonlaan (tussen Twekkelerweg en Heraklesstraat), tot
en met 1 juni
• Heeckerenstraat, 7 mei tot en met 8 juni
• Alerdinck, 4 tot en met 15 juni
• Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot en
met kruising Vijverlaan), 23 april tot en met 15 juni
• Esrein (tussen Appendage en Laan Hart van Zuid), 18 mei tot
en met 15 juni
• Robijnstraat en Barnsteenstraat (hinder, één weghelft),
30 april tot en met 29 juni
• Enschedesestraat (van TUI/Nieuwstraat tot en met kruising
Wemenstraat), 23 april tot en met 3 augustus
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 31 augustus
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

Aanleg ondergrondse containers voor restafval hervat

Werkzaamheden
Het plaatsen van een ondergrondse container duurt minder dan
een week. Eerst wordt er een gat in de grond gemaakt met de
juiste afmetingen. Deze boorwerkzaamheden kunnen tijdelijk
voor wat geluidsoverlast zorgen. Soms is bronbemaling nodig
(wegpompen van overtollig water). Ook dat kan wat geluidsoverlast geven. Hierna kan de aannemer de gesloten container met
een inhoud van 5 m³ in het gat plaatsen. Alleen het bovenste
deel met de klepopening is dan nog zichtbaar. Als laatste wordt
het tegelwerk rondom de containerlocatie weer netjes gemaakt.
Plaatsingsplan
Het plaatsen van ondergrondse containers heeft enkele maanden vertraging opgelopen, omdat de Raad van State had aangegeven dat de gemeente eerst een formele inspraakprocedure

Officiële bekendmakingen
Anterieure overeenkomsten
Het college van B en W maakt op grond van artikel 6.24 lid 3
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 3 april 2018
anterieure overeenkomsten over de herziening van de bestemmingsplannen ‘Buitengebied’ en ‘Buitengebied, Veegplan’ is aangegaan voor:
• het perceel gelegen nabij de Bornsedijk 80, kadastraal bekend
gemeente Hengelo, sectie U, nummer 4185
• het perceel Rotersweg 23, kadastraal bekend gemeente Hengelo,
sectie H, nummers 1373, 1374 en 1529
Inzien
U kunt de zakelijke beschrijvingen van de inhoud van deze overeenkomsten van 11 april tot en met 22 mei 2018 inzien bij het
Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tegen
de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijvingen kunt
u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• A
 chterhoekse Molenweg 271-23, 7556 GL, intern veranderen
kinderdagverblijf en aanbrengen brandscheidingen (23-03-2018)
• Backenhagenlaan nabij 48, 7557 KE, kappen 4 cipressen en
1 lijsterbes (28-03-2018)
• Brederostraat nabij 276, 7552 KJ, kappen 1 eik (28-03-2018)
• Drienerstraat 24 en 26, 7551 HH, handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening (toestaan detailhandel gerelateerde daghoreca) (20-03-2018)
• Enschedesestraat 119 en 121, 7551 EL, verbouwen pand naar
8 zelfstandige woonstudio’s en kantoren (29-03-2018)
• Enschedesestraat 131, 7552 CR, kappen 1 conifeer (21-03-2018)
• Floris Versterstraat 7, 7556 XD, plaatsen schuttingen
(27-03-2018)
• Geerdinksweg 153, 7555 DL, intern verbouwen/uitbreiden
gezondheidscentrum (23-03-2018)
• Levantstraat 46, 7559 CC, uitbreiden extra opbouw zijkant
(28-03-2018)
• Ploegstraat 10, 7552 EX, vergroten/veranderen woonhuis
(29-03-2018)
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.

Termijnverlenging
• B
 oekeloseweg 123, 7553 DM, veranderen en vergroten kantoorpand. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in
verband met welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 08-05-2018.

Plaatsing ondergrondse container in Hasseler Es
moest volgen. Er zijn 20 inloopavonden in alle wijken en buurten geweest en inwoners konden een zienswijze indienen. Op
basis daarvan is het plaatsingsplan op meerdere plekken aangepast. U kunt het definitieve plaatsingsplan bekijken via www.
hengelo.nl/afvalcontainers.
De gemeenteraad heeft eind vorig jaar besloten dat in juli alle
bewoners hun restafval moeten kunnen wegbrengen naar een ondergrondse container. In mei krijgen alle huishoudens die nu nog
gebruik maken van een grijze container een brief met uitleg over
het gebruik van de ondergrondse containers. In die brief staat
ook aangegeven wat inwoners moeten doen om hun container
te houden. Inwoners die de grijze container afgelopen jaar al in
hebben geleverd, krijgen ook deze bief.

• Z outwinningsweg nabij 25, 7554 RP, realiseren bedrijfsverzamelgebouw. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met interne toetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 18-04-2018.

Verleend
• B
 ela Bartokstraat 19, 7557 RJ, kappen 4 sierperen (03-04-2018)
• Boekeloseweg 123, 7553 DM, veranderen en vergroten kantoorpand (03-04-2018)
• Granaatstraat 62, 7554 TR, handelen in strijd met bestemmingsplan (vestigen dierencrematorium en kleinschalige opvang honden en katten met zorg) (28-03-2018)
• Klaas Berninkstraat 36, 7556 PL, plaatsen schutting
(03-04-2018)
• Kokerjuffer 13, 7559 DM, plaatsen zolderopbouw bovenop
woonhuis (04-04-2018)
• Landmansweg 123, 7557 ZA, oprichten bijgebouw en veranderen uitweg (03-04-2018)
• M.A. de Ruyterstraat 14, 7556 CX, oprichten erker (04-04-2018)
• M.A. de Ruyterstraat 16, 7556 CX, vervangen berging en oprichten erker (04-04-2018)
• Rozenstraat 12, 7555 CH, plaatsen dakkapel (04-04-2018)
• Schouwburgplein 2 en 2-I, 7551 DE, handelen in strijd met bestemmingsplan (kamerbewoning begane grond) en aanpassen
voorgevel (06-04-2018)
• Wolfkaterweg 82, 7554 PN, veranderen gevel woning
(03-04-2018)
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
• O
 pleveringsevenement Drienerbeek, Henry Dunantstraat,
19 april 2018
• Groen- en tuinmarkt, De Wetstraat, 12 of 19 mei 2018
• Internationaal Straattheaterfestival, binnenstad, 25 tot en
met 27 mei 2018
• Ladies Only Event - White Edition, Prins Bernhardplantsoen,
5 juni 2018
• Circus in de Zorg (besloten), P.C. Borstlaan 123, 15 juni 2018
• Nationale Buitenspeeldag, Resedastraat/Zwavertsweg, 16 juni
2018
• 40-jarig jubileum rugbyclub Dragons, Pruisische Veldweg,
23 juni 2018
• Tropicalternative, wenspleintje Beekstraat, 30 juni 2018
• Black light volleybaltoernooi, sporthal OSG, 6 juli 2018
• Wijkvolleybaltoernooi, grasveld Rijnstraat, 7 juli 2018
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken tot het besluit is genomen

15.04 Esreinmarkt

www.hengelo.nl

15.04 NK 4x4 Trial

dinsdag 10 april 2018

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.

Verleend
• Buurtfeest, Willem de Clercqstraat 15, 14/15 april 2018
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 dit besluit kunt u desgewenst, gedurende zes weken na de datum van verzending van
dit besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van B en W. Het kan voorkomen dat het
evenement plaatsvindt voordat de bezwarentermijn 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.

Drank- en Horecawet
Ontwerpbesluit
De burgemeester is van plan een vergunning te verlenen voor de
exploitatie van een horeca-inrichting aan de:
• Kuipersdijk 46, stichting Kantine Veldwijk
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken van 11 april
tot en met 22 mei 2018 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte
en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de
inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling
zienswijzen indienen bij de burgemeester. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling
Ruimte en Bouwen.

Wet bodembescherming

Wegwijzer

Instemming schriftelijk verslag

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

Het college van B en W heeft ingestemd met het schriftelijk verslag van de uitvoering van de bodemsanering aan de:
• Kuipersdijk (Watertorenpark), kadastrale sectie N 1483 en
1916 (artikel 39c Wbb en artikel 39d Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 11 april
tot en met 22 mei 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.

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen:
• Weleveldstraat, plaats voor woning nr. 25
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 23 mei 2018 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Collectes
Tot en met 14 april collecteert de Nederlandse Hartstichting.
Van 16 tot en met 21 april collecteert het Nationaal Fonds
Kinderhulp.

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.

