Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Oefening ME in binnenstad

Binnenkort op vakantie?

Op donderdag 15 februari voert de mobiele eenheid van de
politie tussen 13.30 en 15.30 uur een oefening uit in de binnenstad. Ongeveer 12 ME-koppels reageren op fictieve opstootjes.
De ME-ers dragen hun normale uitrusting. De oefenleiding en
de observanten zijn herkenbaar aan een hesje. Op borden staat
aangegeven dat het om een oefening gaat.

Gaat u binnenkort op wintersport? Of juist lekker naar de zon
in het buitenland? Zorg ervoor dat uw woning goed beveiligd is
om inbraak te voorkomen. Hieronder leest u wat handige tips.

Recreatiebaden tijdelijk
gesloten
Van maandag 19 februari tot en met vrijdag 23 februari zijn
de recreatiebaden in het Twentebad gesloten in verband met
de laatste renovatiewerkzaamheden. Het gaat om de baden in
de recreatiezaal, met o.a. de duikplank en klimwand, Bambino
Beach en het bubbelbad.
In deze periode kan er wel gezwommen worden in het instructiebad en het 25 meter wedstrijdbad. Het nieuwe 50 meter sportbad, dat buiten is aangelegd op de plek van de blaashal, is dan
net open en kan ook worden gebruikt.
Aangepast rooster
Op de dagen van de werkzaamheden vindt u een aangepast
rooster op www.twentebad.nl. Voor abonnementhouders van het
Twentebad is er een speciale actie samen met zwembad Vondersweijde in Oldenzaal. Op vertoon van uw geldige Twentebadpas
en legitimatie kunt u daar op deze 5 dagen gratis zwemmen. Kijk
voor de openingstijden op www.vondersweijde.nl.
Verbouwing Twentebad bijna afgerond
De renovatie van het Twentebad is in 2016 gestart en is waarschijnlijk eind van dit jaar helemaal afgerond. Het bad is nu onder
meer volledig toegankelijk gemaakt voor mindervaliden en buiten
is er een nieuw en overdekt 50 meter sportbad aangelegd. Binnenkort gaat de laatste fase van start: de entree en kleedruimtes.

Buren, wij gaan
op wintersport!

Tips tegen woninginbraak
Doe alsof u thuis bent
•	Laat ’s avonds lampen branden, zodat het lijkt alsof u thuis
bent. Dit kan met tijd- of schemerschakelaars.
•	Maak afspraken met de buren om op elkaars huis te letten.
Vraag hen bijvoorbeeld:
* de post weg te halen
* de plantjes water te geven
* de gordijnen af en toe dicht en open te doen
* hun auto af en toe op uw oprit te zetten
* bij een verdachte situatie (glasgerinkel/ gestommel of onbekende personen rond huis) direct de politie te bellen via 112
In en om het huis
•	Leg kostbare apparatuur zoals laptops en iPads uit het zicht.
•	Bewaar niet te veel contant geld in huis.
•	Markeer of graveer uw eigendommen en registreer ze.
•	Sluit alle ramen en deuren goed af. Draai de deuren ook op slot.
•	Gebruik goedgekeurde sloten en sluitingen op (dak)ramen,
(garage-/balkon)deuren, lichtkoepels en schuifpui. Deze herkent u aan het SKG®-logo met sterren.
•	Zorg voor goede buitenverlichting, bijvoorbeeld met schemerschakelaar of bewegingssensor. Denk ook aan de brandgangen
achter uw huis.
•	Zorg dat er geen ladders, containers of andere dingen bij uw huis
staan die het makkelijk maken om naar binnen te klimmen.
•	Hebt u struiken rondom het huis? Zorg ervoor dat ze kort zijn,
zodat uw huis voor buren en voorbijgangers goed te zien is.

Gratis inbraakpreventieadvies
Wij vragen onze vertrouwde buren:

• onze woningvia
een bewoonde
indruk
inbrekers
U kunt eenMaak
gratishet
preventieadvies
aanvragen
het bedrijf
te geven.
makkelijk. gecertificeerde
Noaberbouw.niet
Eenteonafhankelijke,
adviseur geeft
bij verdachte situaties 112 te bellen.
u vrijblijvend een advies op maat. Zo• weet
u welke maatregelen
u kunt treffen om de kans op inbraak flink te verkleinen.
Maak een afspraak met een inbraakpreventieadviseur van Noaberbouw via telefoon (074) 265 3638.

Kijk voor meer preventietips en -maatregelen op:
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
www.hetccv.nl
www.politiekeurmerk.nl.

Uw vermelding in gemeentegids Op zoek naar vrijwilligers?
Staat uw organisatie of vereniging in de gemeentegids van Hengelo vermeld? Dan kan het zijn dat u wordt benaderd om uw
contactgegevens te controleren voor de nieuwe gids van 2018.
De gemeente wijst erop dat de papieren en digitale gemeentegids van Hengelo alleen wordt uitgebracht door de firma FMR
Producties/LokaalTotaal uit Den Helder. Vermelding van alleen
uw contactgegevens is gratis.

Is uw vereniging of organisatie nog op zoek naar vrijwilligers?
Het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo helpt u graag mee om
de juiste vrijwilligers te zoeken. Het plaatsen van uw vacature op
de online vacaturebank kan daarbij helpen. Neem eens een kijkje
op www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/nc/vacaturebank.
U kunt daar ook een inlogaccount aanmaken.

Het is ook mogelijk om een advertentie te plaatsen. Hieraan zijn
dus wèl kosten verbonden. De acquisitie voor betaalde advertenties in de gemeentegids van Hengelo wordt ook verzorgd door de
firma FMR Producties/LokaalTotaal uit Den Helder.
Twijfelt u eraan of u te maken hebt met de juiste uitgeverij,
vraag dan naar de naam.

Officiële bekendmakingen

Inzameling textiel

Vooraankondiging

Tot en met 20 februari haalt het Leger des Heils ReShare uw
oude kleding, textiel en schoenen aan huis op. U ontvangt van
tevoren een inzamelzak in uw brievenbus met daarop staat de
datum waarop de zak weer bij u wordt opgehaald. In de zak
mogen ook handdoeken/theedoeken, hoeden, riemen en tassen.
Schoenen en sokken graag per paar gebonden.

Collectes

Tot en met 17 februari wordt er niet gecollecteerd. Van 19 tot
en met 24 februari collecteert Scouting Cunera St. Marcellinus.

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.
• Marathonlaan (tussen Kuipersdijk en Athene-/Heraklesstraat), tot en met 16 februari
• Watertorenlaan (oneven zijde, tussen Stroweg en Waarbekenweg) en deel Waarbekenweg, tot en met 23 februari
• Willem de Clerqstraat (tussen De Clerqdwarsstraat en Industriestraat), 13 tot en met 26 februari
• Industriestraat (tussen Willem de Clerqstraat en De Clerqdwarsstraat), 27 februari tot en met 12 maart
• Plein 1918 en deels Ketelstraat/Spinnersweg/Weversweg,
tot en met 13 maart
• Industriestraat (tussen De Clerqdwarsstraat en Dikkers),
13 tot en met 28 maart
• Hoofdweg Mozartlaan (tussen Paganini-/Schützstraat en
Palestrina-/Griegstraat), tot en met 13 april
• Watertorenlaan (even zijde, tussen Socratesstraat en Twekkelerplein), tot en met 20 april
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 31 augustus
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

Bestemmingsplannen
Er wordt een uitwerkingsplan voorbereid voor:
•	De Veldkamp 2014
De plangrens wordt globaal gevormd door de Lemerij aan de
noordzijde, de spoorlijn Almelo-Enschede aan de oostzijde, de A1
aan de zuidzijde en de Burenweg aan de westzijde.
Het bedrijventerrein De Veldkamp ligt in de gemeenten Borne en
Hengelo. Voor het Hengelose deel geldt het bestemmingsplan De
Veldkamp 2014 met daarin grotendeels de bestemming Bedrijf Uit te werken. Het uitwerkingsplan De Veldkamp 2014 betreft de
uitwerking van deze bestemming.
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 Gonny Boers.

Ontwerp
•	Parapluplan parkeren Hengelo
In artikel 2.5.30 van de Bouwverordening was opgenomen dat voor
het grondgebruik en functies voldoende parkeerplaatsen 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.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken
van 14 februari tot en met 27 maart 2018 op afspraak inzien in het

Na plaatsing van een vacature gaat het Servicepunt voor u aan
de slag. De vacature wordt ook geplaatst op het sandwichbord
bij het Publieksplein in het stadskantoor, eventueel geplaatst op
Monsterboard en er kan aandacht aan worden geschonken in het
Hengelo’s Weekblad. Het enthousiaste team staat het gehele jaar
voor u klaar.

stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl/?id=NL.
IMRO.0164.BP0116-0201. Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met Mariska de Vries. Tijdens de inzagetermijn
kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 2207522. Voor het
mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met
Mariska de Vries. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar
maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Bijenkorf (kavel 18), 7559 EP, oprichten woonhuis en hebben
uitweg (05-02-2018)
•	Boekeloseweg 123, 7553 DM, veranderen en vergroten kantoorpand (01-02-2018)
•	Braam nabij 5 (kavel 6), 7559 RE, oprichten woonhuis
(06-02-2018)
•	Geerdinksweg 130, 7555 DR, oprichten 2 woon-zorggebouwen
en aanhelen gevel bestaand gebouw (31-01-2018)
•	Geurdsweg 56, 7554 PH, kappen 4 Italiaanse populieren
(31-01-2018)
•	Goudstraat 50, 7554 ND, veranderen gevel, reclame-uiting en
wijzigen reclamezuil (06-02-2018)
•	Helene Mercierweg 5, 7555 SJ, plaatsen overkapping
(01-02-2018)
•	Jan Tinbergenstraat 182 en 184, 7559 SP, intern verbouwen
bedrijfspand (02-02-2018)
•	Kokerjuffer 19, 7559 DM, oprichten garage/schuur (30-01-2018)
•	Lansinkweg 6, 7553 AK, kappen 1 spar (04-02-2018)
•	Nelson Mandelastraat nabij 21 (kavel 1), 7557 XG, oprichten
woonhuis (02-02-2018)
•	Sloetsweg 284A, 7556 HW, uitbreiden woonhuis (31-01-2018)
•	Willemstraat 47, 67 en 69, 7551 DL, wijzigen bestemming
begane grond naar wonen (tijdelijk 10 jaar) (01-02-2018)
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.

www.hengelo.nl
dinsdag 13 februari 2018

Verleend
•	Asveldweg nabij 10, 7556 BP, kappen 1 eik (01-02-2018)
•	Bijenkorf 80, 7559 EP, hebben uitweg (01-02-2018)
•	Cruys Voorberghstraat nabij 103, 7558 WV, kappen 1 vogelkers
(02-02-2018)
•	Enschedesestraat 370, 7552 CN, kappen 1 linde (02-02-2018)
•	Klaas de Rookstraat nabij 38, 7558 DG, kappen 1 acacia
(06-02-2018)
•	Laan Hart van Zuid tussen Esrein 15 en Langelermaatweg 4,
7553 JD, plaatsen duikerbrug (01-02-2018)
•	Libellestraat 56, 7559 BS, plaatsen dakkapel (02-02-2018)
•	Louis van Gasterenstraat nabij 206, 7558 SZ, kappen 7 bomen
(elzen, eiken, wilgen en berken) (07-02-2018)
•	Piet Muyselaarstraat nabij 27, 7558 ZL, kappen 1 eik
(02-02-2018)
•	Tuindorpstraat 20, 7551 AV, renoveren woonhuis (07-02-2018)
•	Twekkelerweg nabij 164, 7553 LP, kappen 1 lijsterbes
(07-02-2018)
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.

Uitgebreide procedure
Ontwerpbesluit
•	Albersdijk 20, 7554 RJ, handelen met gevolgen voor beschermde monumenten (verbouwen woonboerderij) (02-02-2018)
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 14 februari tot en met
27 maart 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.

De Hengelose vlag is terug in het straatbeeld.
Wil jij ook een Hengelo vlag? Dat kan.
De vlag is bij ons te koop voor
slechts €15 (100 x 150 cm).
En de vlaggenmastvlag is er
voor €22,50 (150 x 225 cm).

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 in de omgeving van:
•	Esrein 0, kadastrale sectie D 14993, 15241 en 15413 (artikel
39c Wbb en artikel 39d Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 14 februari
tot en met 27 maart 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:
• Binnenhavenstraat 54, Old Steel Garage, oprichten bedrijf
•	Eggerinksweg 15, Vaartjes Transport Hengelo BV, veranderen
transportbedrijf
•	Korte Smienkweg 10, Van Hummel Landbouwbedrijf, veranderen landbouwbedrijf
•	Loodsstraat 9, Giecon, oprichten metaalbewerkingsbedrijf
•	Topaasstraat 40, Pool Koudetechniek & Klimaatbeheersing BV,
oprichten koeltechnisch 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.

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.

