Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
De gemeenteraad vergadert
Politieke Markt
De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op dinsdag 17 juli in
De Sterrentuin, Neptunusstraat 51. Het programma is als volgt:
19.30 – 21.30 uur
Interventieplan Sociaal Domein
Wilt u weten hoe u mee kunt praten?
Kijk dan op www.hengelo.nl/politiekemarkt.
Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op woensdag 18 juli vanaf 19.30 uur in de
Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda staan onder meer:
• Voornemen sluiting scholen OBS De Timp en Drienermarke
• Definitieve Verordening Jeugdhulp 2e wijziging
• Inleidend Verzoek Referendum over Afvalbeleid
Let op: Dit keer is de Politieke Markt op dinsdag in de Sterrentuin en de
Raadsvergadering op woensdag in de Schouwburg Hengelo.
De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u op
www.hengelo.nl/bestuursagenda. U kunt ook gebruik maken van de
computers bij het Publieksplein in het stadskantoor.

Collectes

Tot en met 1 september wordt er niet gecollecteerd.

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.
• Castorweg (hinder tussen Havezatenlaan en Venusstraat), tot
en met 27 juli
• 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
• Castorweg (hinder tussen Venusstraat en Saturnusstraat),
20 tot en met 31 augustus
• Siriusstraat (hinder), 20 tot en met 31 augustus
• Backenhagenlaan (hinder), 20 augustus tot en met 5 oktober
• Steenbokstraat (hinder), 20 augustus tot en met 26 oktober
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 31 augustus
• Jupiterstraat (hinder), 3 tot en met 21 september
• Castorweg (hinder tussen Deurningerstraat en Old Ruiten
borgh), 10 september tot en met 19 oktober
• Havezatenlaan (hinder tussen Backenhagenlaan en Castor
weg), 8 oktober tot en met 2 november
• Warmelostraat (hinder), 12 tot en met 30 november
• Weleveldstraat (hinder), 26 november tot en met 14 december
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

Officiële bekendmakingen
Wet kinderopvang
Inschrijving
In het Landelijk Register Kinderopvang is ingeschreven:
• Kinderopvang Hengelo B.V., locatie De Rakkers, Oude Bornse
weg 101, 7556 GW, buitenschoolse opvang voor 30 kindplaatsen
(registratienummer LRK: 390595469), tijdelijke huisvesting, per
09-07-2018

Uitschrijving
Uit het Landelijk Register Kinderopvang is uitgeschreven:
• Stichting Kinderopvang Humanitas, locatie kinderdagverblijf
De Hartendief, Gieterij 200, 7553 VZ, (registratienummer
LRK: 733108726), per 29-06-2018
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Meldpunt
Kinderopvang.

Terrassenbeleid voor het centrum van
Hengelo 2018
Ontwerp
Terrassen vormen een onmisbaar onderdeel van een aantrekke
lijke en levendige binnenstad. De gemeente heeft regels opgesteld
voor terrassen zodat de openbare ruimte aantrekkelijk blijft, zijn

Hengelo aardgasvrij: wij zijn erbij

Alle informatie over aardgasvrij gebundeld
Nederland wil van het aardgas af. Dat kan u niet ontgaan zijn.
Het kabinet heeft besloten dat de aardgaskraan in Groningen
de komende jaren flink wordt dichtgedraaid. In 2030 stroomt
er geen Gronings aardgas meer door onze leidingen. Dat heeft
gevolgen voor alle Nederlanders. De gemeente Hengelo onderkent dat deze veranderingen voor veel onzekerheden zorgen
bij onze inwoners en bedrijven.

AARDGASVRIJ

WIJ ZIJN

Daarom willen we onze inwoners
en bedrijven zo goed mogelijk
begeleiden bij deze overgang.
WIJ ZIJN
Deze week lanceren we daarom de
website hengeloaardgasvrij.nl.
Daar bundelen we alle informatie
over aardgasvrij werken, wonen
HENGELOAARDGASVRIJ.NL
HENGELOAARDGASVRIJ.NL
en bouwen en alles wat daarbij
komt kijken.
AARDGASVRIJ

ERBIJ!
ERBIJ!

Klimaatverandering en aardbevingen
De gemeente Hengelo ondersteunt deze verandering. Het terug
o penbare karakter behoud en hinder en overlast zoveel mogelijk
worden voorkomen.
Het college van B en W heeft op 26 juni 2018 ingestemd met het
conceptterrassenbeleid voor het centrum van Hengelo 2018. Daar
in staan de regels en voorschriften waaraan een terras moet vol
doen. Op basis van het terrassenbeleid worden ook v ergunningen
verleend. Om de invoering van het terrassenbeleid uit 2013
goed te laten verlopen zijn in 2017 met alle betrokken horeca
ondernemers gesprekken gevoerd. Op basis hiervan is gebleken
dat de beleidsregels uit 2013 op onderdelen moeten worden
bijgesteld. Op hoofdlijnen is de inhoud van het terrassenbeleid
uit 2013 hetzelfde gebleven. In het winkelgebied zijn terrassen
ondergeschikt aan de overige gebruiksfuncties in de straat terwijl
in het horecaconcentratiegebied terrassen een grotere impact op
de openbare ruimte hebben. Ook het verbod op parallelle schotten
in het winkelgebied blijft bestaan. Met het terrassenbeleid wil de
gemeente Hengelo duidelijkheid scheppen voor alle verschillende
gebruikers van het centrum.
Inzien en zienswijzen
U kunt het terrassenbeleid gedurende 10 weken, van 11 juli 2018
tot en met 18 september 2018, op afspraak inzien bij de afdeling
Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op
www.hengelo.nl/terrassen. Een ieder kan tijdens de inzagetermijn
schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van B en W. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Lenferink.

Straatnamen
Vastgesteld
Het college van B en W heeft op 3 juli 2018 een besluit genomen
over de volgende straatnamen:
• In het plan Hengelose Es zijn de namen van de oude, niet meer
bestaande straten Jacob Marisstraat, Willem van Konijnenburgstraat, Johan Jongkindstraat, Johannes Bosboomstraat en
Vincent van Goghstraat ingetrokken. Met een gewijzigd beloop
zijn de namen van de straten Jan Tooropstraat, Jan Wiegersstraat en Jan Voermanstraat vastgesteld. Voor de nieuwe stra
ten zijn de namen Vincent van Goghstraat, M.C. Escherstraat,
Ferdinand Boersmastraat en Wils Broggelstraat vastgesteld.
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 11 juli 2018 tot en met 21
augustus 2018 inzien bij het Publieksplein in het stadskantoor
aan de Hazenweg 121. Belanghebbenden kunnen binnen deze ter
mijn bezwaar maken bij het college van B en W. Kijk voor meer
informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Bestemmingsplannen
Ontwerp
• Deldenerstraat naast 306
Het ontwerpbestemmingsplan Deldenerstraat naast 306 maakt
het oprichten van één woning mogelijk. Het plangebied wordt
gevormd door het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo
sectie A nummer 5334, gelegen naast Deldenerstraat 306. Door
het mogelijk maken van één woning op dit perceel wordt het be
bouwingslint langs de noordzijde van de Deldenerstraat steden
bouwkundig afgerond.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken
van 11 juli tot en met 21 augustus 2018 op afspraak inzien in het
stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl/?id=NL.
IMRO.0164.BP0123-0201. Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met Mariska de Vries of Gonny Boers. Tijdens
de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal
zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer
2256864.

dringen van het verbruik van aardgas is essentieel om de klimaat
doelstellingen van Parijs te halen én moet ervoor zorgen dat de
aardbevingen in Groningen stoppen.
Kosten
Daarnaast is de kans groot dat de prijs voor gas de komende jaren
omhoog gaat, omdat de zogenoemde energiebelasting stijgt. Maar
ook omdat we steeds minder Nederlands aardgas oppompen en dus
meer uit andere landen, bijvoorbeeld Rusland, moeten importeren.
Dat is duurder.
HengeloAardgasvrij.nl
Op de website www.hengeloaardgasvrij.nl is alle informatie over de
energietransitie bij elkaar gebracht. Zo vindt u er een lijst met de
meest gestelde vragen en antwoorden en alternatieven voor aard
gas. Bovendien wordt de site steeds aangevuld met de meest actue
le informatie, zodat Hengeloërs goed geïnformeerd zijn over de ge
volgen van het dichtdraaien van de aardgaskraan. De website is de
start van een informatiecampagne waarin de gemeente in gesprek
gaat met Hengeloërs over hun vragen, zorgen en ideeën.
Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact op
nemen met Mariska de Vries of Gonny Boers.
Een digi
tale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken via
www.hengelo.nl/rozienswijze.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• Adriaen Brouwerstraat nabij 6, 7556 PT, oprichten woonhuis en
hebben uitweg (28-06-2018)
• Bijenkorf nabij 54 (kavel 4), 7559 EP, oprichten woonhuis en
hebben uitweg (30-06-2018)
• Boekeloseweg 24 en 26 en Steenbakkersweg 25, 7553 EH, ver
anderen kantoorpand tot 44 appartementen (30-06-2018)
• Bornsedijk nabij 40 (Meander Zuid kavel 31), 7559 PT, oprich
ten woonhuis en hebben uitweg (30-06-2018)
• Bornsedijk nabij 40 (Meander Zuid kavel 39), 7559 PT, oprich
ten woonhuis (28-06-2018)
• Dijksweg nabij 13 (kavel 18), 7556 KA, oprichten woonhuis en
hebben uitweg (30-06-2018)
• Dijksweg nabij 23, 7556 KA, oprichten woonhuis en hebben uit
weg (30-06-2018)
• Framboos nabij 6, 7559 RL, oprichten woonhuis met schuur (2806-2018)
• Grasweg 31, 7552 CX, plaatsen dakkapel (02-07-2018)
• Kotmansweg 15, 7557 GP, uitbreiding woonhuis achtergevel (0307-2018)
• Krabbenbosweg 91, 7555 ED, kappen 1 boom (29-06-2018)
• Krombekkenweg nabij 10 (Meander Zuid kavel 11), 7559 PV,
oprichten woonhuis (29-06-2018)
• Krombekkenweg nabij 10 (Meander Zuid kavel 52), 7559 PV,
oprichten woonhuis (29-06-2018)
• Lemerijweg ong, 7555 PT, handelen in strijd met bestemmings
plan (oprichten bedrijfsgebouw fase 2), hebben uitweg en plaat
sen reclame gevels (28-06-2018)
• Primulastraat 1 t/m 12, Resedastraat 17 t/m 43 (oneven),
Goudsbloempad 1 t/m 15 (oneven) en 2 t/m 24 (even) en
Gentiaanpad 1 t/m 8, 7555 DB, revitaliseren 54 portiekwoningen
(27-06-2018)
• Prins Bernhardplantsoen 1, 7551 JJ, handelen in strijd met het
bestemmingsplan (houden evenement Stoer Voer) (27-06-2018)
• Steenzoutweg nabij 16, 7554 RN, oprichten kantoor en plaatsen
omheining (02-07-2018)
• Thorbeckestraat 13, 7553 AT, vergroten woonhuis (02-07-2018)
• Verlengde Polluxweg nabij 10, 7557 XH, handelen in strijd met
bestemmingsplan (tijdelijk gebruik groenstrook t.b.v. parkeren
fietscross vereniging) (03-07-2018)
• Vlierbes nabij 1 (kavel 1) (bos Zuid), 7559 RM, oprichten
woonhuis (29-06-2018)
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.

Termijnverlenging
• Balktsweg 10-18 en Wethouder Kampstraat 13 en 15, 7553 ZA,
plaatsen geluidscherm. Verlenging beslistermijn met 14 dagen in
verband met strijdigheid constructie. Door dit besluit is de uiter
ste nieuwe beslisdatum 16-07-2018
• Drienerstraat 3L, 7551 HJ, plaatsen veranda. Verlenging be
slistermijn met maximaal 6 weken in verband met strijdigheid
constructie. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
14-08-2018
• Parelstraat 16, 7554 TM, plaatsen overkapping. Verlenging beslis
termijn met maximaal 6 weken in verband met strijdigheid construc
tie. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 20-08-2018

www.hengelo.nl
dinsdag 10 juli 2018

Opschorten beslistermijn
• Het Plein nabij 10, 7559 SR, handelen in strijd met bestemmings
plan (realisatie tijdelijke parkeerplaatsen). Wij hebben van de aan
vrager een verzoek ontvangen om de beslistermijn op te schorten.
De beslisdatum voor de aanvraag komt daardoor op 18-09-2018

Verleend
• Asveldweg 19, 7556 BR, veranderen uitweg (04-07-2018)
• P.C. Hooftlaan 50, 7552 HG, uitbreiden sportcentrum (04-072018)
• Uitslagsweg 25, 7556 LN, uitbreiden woonhuis (03-07-2018)
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.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Ingekomen melding
Het college van B en W heeft een melding ontvangen voor:
• Opaalstraat 60, Sulteq Pompen en Revisie B.V., oprichten
machinefabriek
Inzien
U kunt de desbetreffende stukken op afspraak inzien bij de afde
ling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121.
U kunt tegen de melding geen bezwaar- of beroepschrift indienen.

Maatwerkvoorschrift geluid
Het college van B en W heeft een maatwerkvoorschrift voor geluid
vastgesteld voor:

• Haaksbergerstraat 51, De Zegger, veranderen horeca bedrijf
Het vaststellen van een maatwerkvoorschrift voor geluid is nodig
voor een goed beheer van de beperkte geluidruimte op het gezo
neerde bedrijventerrein Twentekanaal
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 11 juli 2018
tot en met 21 augustus 2018 op afspraak inzien bij de afdeling
Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121.
Bent u belanghebbende, dan kunt u tot en met deze datum een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Hebt u bovendien een spoedeisend belang, dan kunt u schriftelijk
een verzoek om een voorlopige voorziening (bijv. schorsing) doen
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
• Straatfeest, Dr. A. Kuyperstraat, 15 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 Linda Hutten. Nadat het college van B en W
over deze aanvraag een besluit heeft genomen, wordt deze ge
publiceerd. Daarna kunt u, wanneer u belanghebbende bent, een
bezwaarschrift indienen.

Verleend
• Streetwise, Semmelweisstraat, 11 juli 2018
• Babylon, Hasselerbaan ter hoogte van Beeldengroep Evert
Strobos, 12, 13 en 14 juli 2018
• Zomerbokbierdag, nabij Burgemeester Jansenplein 23, 22 juli 2018

13.07 Salsa Open Air
13 t/m 15-07 Wijkfeest
Slangenbeek
14.07 Pokémon Go Festival
15.07 Jeu de boules
(Prins Bernardplantsoen)
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op af
spraak inzien bij de afdeling Regulering en Toezicht 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 naar de aanvragers 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 con
tact opnemen met Linda Hutten. 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:
• Oslostraat, plaats voor nummer 3
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende tekening, die deel uitmaakt van het be
sluit, inzien bij de balie in het Stadskantoor aan de Hazenweg
121. Tegen een besluit kunt u tot 22 augustus 2018 een gemoti
veerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

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

