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Hengelo in het kort
Aandacht voor dementie

Nieuwe fase start na de bouwvak op 20 augustus

Eén op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie. Dementie is
een ziekte van de hersenen, waarbij de zieke steeds meer moeite
krijgt om zelfstandig te functioneren en steeds meer afhankelijk
wordt van anderen. Met elkaar kunnen we veel doen om mensen
met dementie te ondersteunen in een zelfstandig en waardig
leven. Ook op jongere leeftijd kunnen mensen dementie krijgen.
Naar schatting zijn er in Nederland 12.000 mensen met dementie die jonger zijn dan 65 jaar.

Het kan u nauwelijks ontgaan zijn: de Enschedesestraat wordt
vernieuwd. De straat wordt gezelliger en krijgt nieuwe, rode
bestrating. Bovendien komt er voor de Lambertusbasiliek een
mooie kerktuin.

Dementie bij jongeren
Bij het woord dementie denken we het eerst
aan problemen met het geheugen. Bij dementie op jonge leeftijd vallen juist veranderingen in het gedrag meer op. Het gaat
bijvoorbeeld mis op het werk. Het huishouden wordt een probleem. Of iemands naasten merken veranderingen op, zoals in het gedrag of met de
taal. Dit kan thuis voor veel onzekerheid en spanningen zorgen.
De omgeving herkent deze gedragsveranderingen meestal niet
meteen als verschijnselen van dementie.
Ondersteuning
Is er dementie vastgesteld, dan ondersteunen wij u graag. Zo
biedt Wijkracht u diverse trainingen zoals de training ‘Omgaan
met dementie’. Carintreggeland en TriviumMeulenbeltZorg ondersteunen zowel mensen met dementie als hun omgeving. Vaak
zijn de casemanagers dementie betrokken. Zij zoeken samen met
mensen met dementie en hun mantelzorgers naar passende ondersteuning en coördineren de noodzakelijke zorg en regelen
wijkverpleging of thuisbegeleiding. Ook is het mogelijk één of
meerdere dagen een dagvoorziening te bezoeken wat de mantelzorger ontlast.
Contact
Voor meer informatie over dementie en de ondersteuning die
Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg en Wijkracht bieden,
kunt u contact opnemen met de Meldzorg Centrale van Carintreggeland via telefoon 088 - 367 7000.

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 borden aangegeven. Genoemde data zijn onder voorbehoud.
• Enschedesestraat (Telgen), 20 tot en met 28 augustus
• Kruisingen Zwavertsweg, 28 tot en met 30 augustus
• Castorweg (tussen Venusstraat en Saturnusstraat/hinder),
20 tot en met 31 augustus
• Siriusstraat (hinder), 20 tot en met 31 augustus
• Binnenhavenstraat (tussen Haaksbergerstraat en Weth.
Voogdgeertstraat), 28 augustus tot en met 7 september
• Jupiterstraat (hinder), 3 tot en met 21 september
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 28 september
• Backenhagenlaan (hinder), 20 augustus tot en met 5 oktober
• Brouwerij (hinder), 21 augustus tot en met 5 oktober
• Castorweg (tussen Deurningerstraat en Old Ruitenborgh/
hinder), 10 september tot en met 19 oktober
• Steenbokstraat (deels/hinder), 20 augustus tot en met
26 oktober
• Enschedesestraat (tot kruising Wemenstraat/Brinkstraat),
20 augustus tot en met eind december
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• I ndustriestraat 31, 7553 CK, terugbrengen gevelaanzicht en
plaatsen reclame (01-08-2018)
•	Kruisspin 7, 7559 EL, plaatsen berging, technische ruimte en
schutting (01-08-2018)
•	Lansinkesweg 30, 7553 AE, plaatsen tijdelijke warmteopwekking (03-08-2018)
•	Laurens Bogtmanstraat 12, 7558 HP, oprichten erker (04-08-2018)
•	Markt 1, 7551 CG, plaatsen gevelreclame (02-08-2018)
•	Oosterveldsingel nabij 51, 7558 PJ, oprichten bedrijfspand
(03-08-2018)
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.

Vernieuwing Enschedesestraat gaat verder
Bereikbaarheid
Dit voorjaar zijn de werkzaamheden gestart aan de kant van De
Appel. Daar is al te zien hoe de rest van de straat gaat worden. Na
de bouwvak werkt de aannemer gestaag verder aan de straat. Dit
gebeurt gefaseerd omdat een goede bereikbaarheid van winkels,
horeca, de kerk en evenementen van het grootste belang blijft.
Planning
Gedeelte
Gefaseerde aanleg tot kruising Wemenstraat/Brinkstraat
Kerktuin en kruising met Wemenstraat
Langestraat en Burgemeester Jansenplein

Gereed
Voor de feestdagen december 2018
Voorjaar 2019
In afstemming met laatste fase bouw stadskantoor en renovatie stadhuis

Verleend
•	Athenestraat 19, 7552 BR, plaatsen schutting (09-08-2018)
•	Deldenerstraat 20, 7551 AG, wijzigen brandscheiding (03-08-2018)
•	Gerrit Peuscherstraat 165, 7558 BD, verbouwen carport tot
garage (09-08-2018)
•	Godfried Bomansstraat 31, 7552 NX, handelen in strijd met
bestemmingsplan (oprichten veranda) (09-08-2018)
• Haaksbergerstraat 51, 7554 PA, beperkte milieutoets (07-08-2018)
• Oldenzaalsestraat 15, 7551 AM, verplaatsen uitweg (07-08-2018)
• Ploegstraat 10, 7552 EX, plaatsen erker (09-08-2018)
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
Ontvangen
•	Harmsveldweg 4, 7556 LL, brandveilig gebruiken schoolgebouw (02-08-2018)
De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. U kunt te zijner tijd
eventueel zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter
inzage wordt gelegd.

Verleend
•	Brusselstraat 15, 7559 NN, brandveilig gebruiken school bij
verhuizen peuterspeelzaal (03-08-2018)
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
•	Straatfeest, Buitenweg, 1 september 2018
•	Straatfeest Proud to be fit, Godfried Bomansstraat, 8 september 2018
•	Straatfeest, Namenstraat, 8 september 2018
•	Willemstraat zingt Hazes, Willemstraat, 22 september 2018
•	Straatfeest, Berkweg, 29 september 2018
•	Bokbierdag, Burg. Jansenplein t.h.v. nr. 25, 21 oktober 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 Linda Hutten. 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
• Braderie Karwei, Enschedesestraat 127, 8 september 2018
•	Buurtfeest, Nicolaasstraat, 22 september 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 Linda Hutten. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Ingekomen meldingen
Het college van B en W heeft meldingen ontvangen voor:
•	Eggerinksweg 15, Vaartjes Transport Hengelo BV, veranderen
transportbedrijf
•	Havenkade 70, Autobedrijf Jacob, bouwen showroom en vergroten opslagruimte
•	Paul Steenbergstraat 5, Coop Supermarkten BV, veranderen
bestaande supermarkt
•	Zirkoonstraat 4, Fleuregio, slopen gedeelte kas
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.

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaatsen toe te wijzen:
•	Duizendpoot, te creëren plaats voor appartementencomplex
De Syncope
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 19 september 2018 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.
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