Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Inloopbijeenkomst Dalmeden,
CPO Kamers
Op woensdag 13 juni is er een inloopbijeenkomst over het ontwerp bestemmingsplan Dalmeden, CPO Kamers en de bestemmingsplanprocedure. Ook wordt een uitwerking van de plannen
van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap getoond. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om u hierover te informeren. U bent tussen 19.00 en 21.00 uur van harte welkom
in het bedrijfsrestaurant van het stadskantoor aan de Hazenweg
121. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt.
Kijk voor meer informatie en de procedure bij de publicatie
onder ‘Officiële bekendmakingen’.

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag
20 juni in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Het programma is als volgt:
Middenzaal
19.00 - 20.00 uur
20.30 - 22.30 uur

Eerste Beleidsrapportage 2018
Coalitieprogramma 2018-2022

Foyer (boven)
19.00 - 20.00 uur

Actieplan omgevingslawaai 2018 - 2023

Wilt u meepraten? Kijk dan op www.hengelo.nl/politiekemarkt. 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.

Meld uw bijzondere boom aan

Hebt u in uw tuin een prachtige boom staan waarvan u vindt dat
die extra bescherming verdient? Meld ‘m dan bij de gemeente
aan voor de Bijzondere Bomenlijst. Dit is een lijst met monumentale en waardevolle bomen,
die een speciale bescherming
krijgen. Bomen die op de Bijzondere Bomenlijst staan kunnen alleen bij zeer zwaarwegende belangen gekapt worden.
Wat betekent dit voor uw boom?
Als uw boom op de lijst komt, dan betekent dit dat u de boom
niet zomaar mag kappen. In ruil hiervoor wordt de boom door
de gemeente geïnspecteerd en onderhouden. Dit laatste is uiteraard alleen mogelijk als de boom voor de gemeente goed te
bereiken is.
Aanmelden
Wilt u een boom in uw tuin nomineren voor een plek op de
Bijzondere Bomenlijst? Stuur dan een e-mail naar gemeente@
hengelo.nl o.v.v. zaaknummer 2232923 - ‘Bijzondere Boom’. Een
commissie van deskundigen beoordeelt vervolgens of de boom
voldoet aan de voorwaarden om opgenomen te worden in de
Bijzondere Bomenlijst.

Collectes

Tot en met 16 juni collecteert Natuurmonumenten Nederland. Van
18 tot en met 23 juni collecteert de Maag Lever Darm Stichting.

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.
• Alerdinck, tot en met 15 juni
•	Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot en
met kruising Vijverlaan), tot en met 15 juni
•	Parelmoervlinder (tussen Meester Molendijkweg en nr. 12),
tot en met 15 juni
•	Parelmoervlinder (tussen nr. 12 en Aurelia), 18 tot en met
22 juni
•	Esrein (tussen Industriestraat en Laan Hart van Zuid), tot en
met 22 juni
•	Willem de Clercqstraat (hinder), tot en met 22 juni
•	Robijnstraat (hinder), tot en met 22 juni
•	Sprinkhaan (tussen Reimersdennenweg/Bijenkorf en Kruisspin/Ratelaar), tot en met 29 juni
•	Parelmoervlinder (tussen Aurelia en Waterjuffer/Meester
Molendijkweg), 25 tot en met 29 juni
•	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

Bedank iemand voor zijn of haar inzet

Nomineer een vrijwilliger!
Elk jaar organiseert het Servicepunt Vrijwilligerswerk het vrijwilligersevenement om Hengelose vrijwilligers te bedanken.
Een belangrijk onderdeel van deze feestavond is de uitreiking
van de verschillende awards. Met deze uitreiking worden een
aantal vrijwilligers(groepen) extra in het zonnetje gezet en
worden zij bedankt voor hun superinzet. U kunt nu iemand
(of een groep) nomineren voor zo’n award.
Wat kan men winnen?
De award is een geldprijs die de winnaar gebruikt voor een project binnen de organisatie waar hij/zij als vrijwilliger actief is. Er
zijn 4 categorieën:
•	Educatie, Zorg & Welzijn
•	Samenleving
•	Sport & Cultuur
•	Jonge Vrijwilliger
Per categorie zijn er 3 awards te winnen: 1e prijs € 500, 2e prijs
€ 300, 3e prijs € 200.
Een kleine moeite, veel waardering!
Iedereen (als individu, of namens een organisatie of vereniging)
kan een vrijwilliger nomineren voor een award. Het is ook mogelijk om een groep voor te dragen.
Geef aan wat de vrijwilliger zo bijzonder maakt en waarom hij/
zij de award verdient.

Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Vooraankondigingen
•	Gezondheidspark, Aletta Jacobslaan
	
Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor een aantal
percelen aan de Aletta Jacobslaan. Een aantal percelen, globaal gelegen tussen de spoorlijn Zutphen-Hengelo, de Aletta
Jacobslaan en de Geerdinksweg, heeft in het vigerende bestemmingsplan Gezondheidspark de bestemming ‘Wonen’ of
‘Gemengd’. In het bestemmingsplan Gezondheidspark, Aletta
Jacobslaan krijgen deze percelen de bestemmingen ‘Groen’
en ‘Wonen’. Deze wijziging van de bestemmingen volgt uit de
Woonvisie, het Woningbouwprogramma Hengelo 2015-2016 en
de daarbij behorende stukken.
•	Deldenerstraat naast 306
Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor Deldenerstraat
naast 306. Tussen de ontwikkeling Deldenerstraat Noord en de
rest van de bebouwde kom is het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo sectie A nummer 5334 gelegen. Binnen het lint
van woningen aan de noordzijde van de Deldenerstraat ligt dit
agrarische perceel. Door het realiseren van een woning op dit
perceel wordt het bebouwingslint langs de noordzijde van de Deldenerstraat stedenbouwkundig afgerond. Het toevoegen van een
woning op dit perceel past binnen de stedenbouwkundige visie
Deldenerstraat-Noord.
Het is nog niet mogelijk stukken in te zien of zienswijzen in te
dienen. Er wordt ook geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Geri Dijkhuis of
Gonny Boers (Gezondheidspark, Aletta Jacobslaan) of Mariska de
Vries of Gonny Boers (Deldenerstraat naast 306).

Ontwerp
•	Dalmeden, CPO Kamers
Het bestemmingsplan Dalmeden is een globaal bestemmingsplan,
met uitwerkingsbevoegdheid. Diverse deelgebieden in het woongebied Dalmeden zijn in ontwikkeling. Een groot deel van de
kavels in deze deelgebieden is verkocht of in optie. Uitgifte van
een volgend deelgebied is wenselijk. Het ontwerp bestemmingsplan Dalmeden, CPO Kamers maakt de bouw van 9 appartementen
en 20 grondgebonden woningen mogelijk in het deelgebied CPO
Kamers van het woongebied Dalmeden. Het bouwplan voldoet
niet aan de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan Dalmeden, derhalve betreft het geen uitwerkingsplan, maar een herziening van het bestemmingsplan Dalmeden.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken
van 13 juni tot en met 24 juli 2018 op afspraak inzien in het
stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl/?id=NL.
IMRO.0164.BP0121-0201. Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met Marije Brummelhuis of Gonny Boers. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer
2247502. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u
contact opnemen met Marije Brummelhuis of Gonny Boers. Een
digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken via www.
hengelo.nl/rozienswijze. Omdat met dit plan de bouw van meer
dan 11 woningen planologisch mogelijk wordt gemaakt, is het re-

De prijswinnaars van 2017

Nomineren
Nomineren kan via www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl >
Waardering/nomineren.
Liever niet digitaal? Haal dan een formulier op bij het Servicepunt Vrijwilligerswerk, op de begane grond in het stadskantoor,
Hazenweg 121.
Contact Servicepunt Vrijwilligerswerk
Open op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 14.00
uur, woensdag van 09.00 tot 16.00 uur
Telefoon: 088 - 945 5750
E-mail: info@servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl

gime van de Crisis- en herstelwet van toepassing op de procedure
en voorbereiding van dit bestemmingsplan.
Op woensdag 13 juni is er een inloopbijeenkomst. Kijk voor meer
informatie in het bericht onder ‘Hengelo in het kort’.

Vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 22 mei 2018 het volgende bestemmingsplan vastgesteld:
•	Parapluplan parkeren Hengelo
In artikel 2.5.30 van de Bouwverordening was opgenomen dat voor
het grondgebruik en functies voldoende parkeerplaatsen moeten
worden aangelegd. Op basis hiervan werden aanvragen om een
omgevingsvergunning getoetst en hier wordt in de toelichting op
bestemmingsplannen naar verwezen. Eind november 2014 is de
grondslag in de Woningwet voor de stedenbouwkundige voorschriften in de bouwverordening vervallen. Hierin waren de gemeentelijke regels omtrent parkeren opgenomen. Sindsdien moeten
gemeenten het beleid omtrent parkeren via het bestemmingsplan
regelen. Daarbij geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2018.
Het bestemmingsplan Parapluplan parkeren Hengelo beoogt de
gemeentelijke Nota Autoparkeren in de meeste geldende bestemmingsplanen van Hengelo in te passen. Er zijn geen zienswijzen
over het ontwerp bestemmingsplan ingediend.
Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van
13 juni tot en met 24 juli 2018 op afspraak inzien in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl/?id=NL.
IMRO.0164.BP0116-0301. Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met Mariska de Vries. Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij
de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus
20019, 2500 EA Den Haag). Geen beroep kan worden ingesteld
door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingebracht. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking op 25 juli 2018. Gelijktijdig met het indienen
van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit
treedt dan niet eerder in werking totdat op dat verzoek is beslist.
Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een verzoek
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Kijk voor meer
informatie op www.raadvanstate.nl.

Nota Autoparkeren 2008-2012
Vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 16 december 2008 de Nota Autoparkeren 2008-2012 vastgesteld. In de Nota Autoparkeren staat de
visie op het parkeerbeleid. Daarnaast vormt de Nota Autoparkeren
het toetsingskader bij omgevingsvergunningen en stelt de eisen
aan het aantal en de kwaliteit van de per functie (wonen, werken
en diverse voorzieningen) aan te leggen parkeerplaatsen. De uitgangspunten in deze nota zijn nog steeds actueel.
Inzien
U kunt de Nota Autoparkeren inzien op www.hengelo.nl >
Gemeentebalie > Parkeren en verkeer > Verkeerszaken (onder
‘Extra informatie’) of op afspraak in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Paul Leemker.
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Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Achterhoekse Molenweg 271-11, 7556 GL, transformeren
bestaand schoolgebouw tot woon-zorggebouw en kappen
14 bomen (01-06-2018)
•	Brusselstraat nabij Luxemburgstraat 1, 7559 NV, oprichten
woonhuis (30-05-2018)
•	Dr. Schaepmanstraat 14, 7557 JC, plaatsen dakkapel (29-05-2018)
•	Eggerinksweg 15, 7556 AG, uitbreiden bedrijfspand (01-06-2018)
•	Meester Molendijkweg nabij 40, 7559 DW, oprichten woonhuis en hebben uitweg (04-06-2018)
•	Mr. P.J. Troelstrastraat 31, 7556 EH, uitbouwen woonhuis
(04-06-2018)
•	Wolter ten Catestraat 61, 7551 HX, kappen 1 den (05-06-2018)
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.

Verleend
•	Achterhoekse Molenweg 280, 7556 GT, plaatsen dakkapel
(04-06-2018)
•	Deldenerstraat 199, 7555 AC, kappen 1 berk (04-06-2018)
•	Dr. Ariënsstraat 1 t/m 23 (oneven), 7551 AL, handelen met
gevolgen voor beschermde monumenten (realiseren 12 appartementen in voormalig schoolgebouw, gedeeltelijk slopen en
restaureren pand) en veranderen uitweg (05-06-2018)
•	Haaksbergerstraat 32, 7555 HC, uitbreiden garage (05-06-2018)
•	Hamerstraat 4, 7556 MZ (aanvraag gepubliceerd als Hamerstraat 2 en 4), verbouwen winkel tot sportschool en herinrichten parkeerterrein (07-06-2018)
•	Kers 7 (kavel 3), 7559 RT (aanvraag gepubliceerd als Kers
nabij 9), oprichten woning (05-06-2018)
•	Lekstraat 7, 7555 WP, verbouwen woonhuis (04-06-2018)
•	Schalkburgerstraat 22, 7551 GT, realiseren bijgebouw
(05-06-2018)
•	Vijverlaan tegenover 38, 7553 CC, plaatsen kunstwerk
(04-06-2018)
•	Wolter ten Catestraat 61, 7551 HX, kappen 1 den (06-06-2018)
U vindt de bekendmaking van het besluit hogere geluidgrenswaarden Dr. Ariënsstraat 1 t/m 23 op deze pagina, 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 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.

Uitgebreide procedure
Ontwerpbesluit
•	Lemerijweg nabij 19, 7555 PT, oprichten bedrijfsgebouw (fase 1)
(12-06-2018)
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 13 juni tot en met 24 juli
2018 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het
stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn kunt
u schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van B en W.
Desgewenst kunt u mondeling uw zienswijzen kenbaar maken.

Verleend
•	Langelermaatweg 7 (nabij 13), 7553 JD, handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening (realiseren installatiegebouw)
en hebben uitweg (06-06-2018)
Inzien en beroep
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Het besluit is ten opzichte van het
ontwerpbesluit niet gewijzigd. Tegen dit besluit kunt u desgewenst, gedurende zes weken na de datum van verzending van dit
besluit, een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de afdeling
Bestuursrecht van de rechtbank Overijssel. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
•	Open dag Weggeefwinkel, Schumannstraat 2, 23 juni 2018
• Straatfeest, Else Mauhsstraat, 6 juli 2018
•	Noorker Zomermarkt, O.L. Vrouweplein, O.L. Vrouwestraat,
St. Janstraat, 7 juli 2018
• Streetwise, Semmelweisstraat, 11 juli 2018
•	Foodfestival Stoer Voer, Prins Bernhardplantsoen, 20 tot en
met 22 juli 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.

Verleend
•	Salsa Open Air, omgeving Pastoriestraat 30, 9 juni, 13 juli,
10 augustus en 7 september 2018
•	Kleedjesmarkt, Weusthagstraat, 16 juni 2018
•	Kunstmarkt Tuindorp, rondom Tuindorpvijver, 17 juni 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 deze besluiten kunt u
desgewenst, 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 contact opnemen met Irma Linderman. Kijk voor meer
informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Wet bodembescherming
Ingekomen melding
Het college van B en W heeft op 30 mei 2018 een melding op
grond van het Besluit uniforme saneringen ontvangen van de gemeente Hengelo. Deze melding gaat over het voornemen om een
bodemsanering uit te voeren aan de:
•	Boekeloseweg achter nr. 141/143, kadastrale sectie K,
nr. 3765
Als de melding voldoet aan de Wet bodembescherming, mag de melder vijf weken na de ontvangstdatum beginnen met de sanering.

Instemming bodemsanering
Het college van B en W heeft vastgesteld dat er sprake is van een
geval van ernstige bodemverontreiniging voor de locatie:
•	Burgemeester Jansenplein, kadastrale sectie O nr. 5742
(artikel 29, 37 en 39 Wbb)

17.06 Kunstmarkt
Tuindorp
Wet geluidhinder
Besluit hogere geluidgrenswaarden
Het college van B en W heeft hogere geluidgrenswaarden van
55 dB (Lden) tot en met 61 dB (Lden) vastgesteld voor de maximaal toelaatbare geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai
op de gevel van 12 nieuw te realiseren appartementen in de voormalige Ariënsschool aan de:
•	Dr. Ariënsstraat 1 tot en met 23
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting van
deze appartementen hoger uitvalt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het is niet mogelijk om voldoende geluidmaatregelen te treffen om alsnog aan deze waarde te voldoen. Het
besluit is nodig om de omgevingsvergunning voor afwijken van
het bestemmingsplan aan de Dr. Ariënsstraat 1 t/m 23 (oneven)
te kunnen verlenen.
U vindt de bekendmaking van de verleende omgevingsvergunning
op deze pagina, onder Omgevingsvergunningen/Verleend.
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 13 juni tot
en met 24 juli 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 schriftelijk
bezwaar 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
(bijv. schorsing) te treffen. Kijk voor meer informatie op www.
hengelo.nl/bezwaar-beroep en/of 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:
•	Carl Muckstraat, 1e linker plaats tegenover nr. 122
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 25 juli 2018 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Ook is vastgesteld dat een spoedige sanering niet noodzakelijk
is. Het college van B en W heeft tegelijkertijd ingestemd met een
saneringsplan voor deze locatie.
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 13 juni
tot en met 24 juli 2018 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte
en Bouwen van het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Voor inzien en meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Rus.
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:
•	Langestraat 29, Pura Vida Horeca Holding BV, oprichten café/
restaurant en bed & breakfast
•	Oelerschoolpad 14, R. Brandt, veranderen agrarisch 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.

Maatwerkvoorschrift geluid
Het college van B en W heeft een maatwerkvoorschrift voor
geluid vastgesteld voor:
•	Parelstraat 9, 15, 19, 20 en 21, Knol Papier Recycling BV
Het vaststellen van een maatwerkvoorschrift voor geluid is nodig
voor een goed beheer van de beperkte geluidruimte op het gezoneerde bedrijventerrein Twentekanaal.
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 13 juni tot
en met 24 juli 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.

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
Balie Zorgloket open
• Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
Telefoon: 14074, kies optie 1
E-mail: zorgloket@hengelo.nl
Informatiewijzer Hengelo
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.

