Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Ophalen afval

Groenmarkt: van grijze naar groene tuin
Tegel eruit, plantje erin!
Onderdeel van de Groenmarkt is de ‘Tegel eruit, plantje erin’actie: lever een tuintegel in en ontvang een mooi plantje gratis!
De actie is een samenwerking van Groei & Bloei, Fahner Vasteplanten Kwekerij en Welkoop Hengelo (maximaal 2 tegels/plantjes per persoon, zolang de voorraad strekt).

Op maandag 21 mei (tweede pinksterdag) wordt uw afval niet
opgehaald. In plaats daarvan komt Twente Milieu op zaterdag
19 mei langs. Let op dat u dat u het juiste afval voor 07.30 uur
aan straat zet.
Het Milieupark en het kantoor van Twente Milieu aan de Wegtersweg zijn op maandag 21 mei gesloten.

Groen in tuin en stad
IVN Hengelo en de KNNV (Vereniging voor Veldbiologie) houden
om 12.00 uur en 14.00 uur een bomenexcursie, De Tuinfee zorgt
voor tuininspiratie en mooie producten, en de Bijenvereniging
Hengelo geeft voorlichting over biodiversiteit en biedt mooie
bijenproducten aan.

Gemeente gesloten

De gemeente is op maandag 21 mei (tweede pinksterdag)
gesloten.

De gemeenteraad vergadert
Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 22 mei vanaf 19.30 uur
in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda staan:
•	
Energielabels en maatwerkadviezen gemeentelijk vastgoed
•	
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Hengelose Es Noord
(Nieuwe Es)
•	
Vaststellen beeldkwaliteitplan Hengelose Es Noord (Nieuwe Es)
•	
Oprichting van en deelneming in een coöperatieve vereniging
door GGD Twente
•	
Vaststellen bestemmingsplan Parapluplan parkeren Hengelo

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag 23 mei
in ‘t Berflo, Apolloplein 1. Het programma is als volgt:
Theaterzaal
19.30 - 20.30 uur Realisatieovereenkomst 2e fase Veldwijk Zuid
21.10 - 22.30 uur Jaarstukken gemeenschappelijke regelingen
Ruimte 1 Pallas - Athene (boven)
19.30 - 20.00 uur Actualisatie Bomenverordening
20.10 - 20.55 uur Kredietaanvraag reconstructie Kuipersdijk
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.

ZZP netwerkcafé

Op maandag 28 mei is er van 19.00 tot 22.00 uur een netwerkcafé voor ZZP’ers in Ondernemerscentrum H164, Enschedesestraat 164. Twee gastsprekers vertellen over identiteitsmarketing
en over de nieuwe privacywetgeving. Er is volop gelegenheid
om met elkaar te netwerken. Vanaf 21.00 uur is er een ondernemersmarkt met het ROZ, Small Business Hengelo, Oostwerk,
Rabobank Centraal Twente en de afdeling Economische Zaken
van de gemeente Hengelo, waar u terecht kunt met uw vragen.
Aanmelden
Aanmelden kan tot en met 25 mei via www.rozgroep.nl/hengelo,
telefoon (074) 241 5100 of e-mail b.bakker@rozgroep.nl. Deelname is gratis.

Collectes

Tot en met 19 mei collecteert het Longfonds. Van 22 tot en met
26 mei collecteert het Oranjefonds.

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.
• Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot en
met kruising Buitenweg), tot en met 18 mei
• Rande, tot en met 18 mei
• Industriestraat (tussen Dikkerscomplex en Kerkstraat/
Esrein), tot en met 25 mei
• Kruising Wethouder Kampstraat/Helhoesstraat, tot en met
25 mei
• Marathonlaan (tussen Twekkelerweg en Heraklesstraat), tot
en met 1 juni
• Esrein (tussen Kerkstraat en Appendage), tot en met 8 juni
• Heeckerenstraat, tot en met 8 juni
• Alerdinck, 4 tot en met 15 juni
• Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot en
met kruising Vijverlaan), tot en met 15 juni
• Esrein (tussen Appendage en Laan Hart van Zuid), tot en met
22 juni
• Robijnstraat en Barnsteenstraat (hinder, één weghelft), tot
en met 29 juni
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 31 augustus
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

Bent u al bezig met het zomerklaar maken van uw tuin? Kom
dan ook naar de Groenmarkt op zaterdag 19 mei. Op deze
Groenmarkt helpen veel organisaties u bij het vergroenen van
uw tuin. U bent tussen 11.00 en 16.00 uur van harte welkom
op het pleintje achter de HEMA aan de De Wetstraat.

Officiële bekendmakingen
Wet kinderopvang
Inschrijvingen
In het Landelijk Register Kinderopvang zijn ingeschreven:
•	Kindercentrum.nl Overijssel-Oost BV, PSG De Rank, Elrits	plein 100, 7559 HR, kinderdagverblijf voor 16 kindplaatsen
(registratienummer LRK: 640219470), per 6 juni 2018
• 
Stichting Spring! Peuterspeelschool, Pippeloentje, Brusselstraat 15, 7559 NN, kinderdagverblijf voor 16 kindplaatsen
(registratienummer LRK: 273145733), per 14 mei 2018 (verhuizing)

Uitschrijving
Uit het Landelijk Register Kinderopvang zijn uitgeschreven:
•	Stichting Spring! Peuterspeelschool, Pippeloentje, Straatsburg 5, 7559 NM, kinderdagverblijf voor 16 kindplaatsen
(registratienummer LRK: 325410963), per 14 mei 2018
• Gastouderbureau Oma’s Oppasservice, De Wetstraat 58, 7551 GC
(registratienummer LRK: 833378831), per 1 september 2018
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Meldpunt
Kinderopvang.

Bestemmingsplannen
Onherroepelijk
Het volgende bestemmingsplan is op 2 mei 2018 onherroepelijk
geworden.
•	Meander Zuid
De procedure voor het bestemmingsplan Meander Zuid is afgerond. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 21 maart tot en met 1 mei 2018 ter
inzage. Tijdens deze inzagetermijn is geen beroepschrift ingediend bij de Raad van State.
Inzien
U kunt het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling
Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en
op www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0114-0301.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Balktsweg 10 t/m 18 en Wethouder Kampstraat 13 en 15,
7553 ZA, plaatsen geluidscherm (02-05-2018)
•	Bosmansweg nabij 89, 7553 MP, kappen 2 lijsterbessen
(02-05-2018)
•	Breemarsweg 419, 7553 HP, verbouwen garage/berging en
plaatsen dakopbouw (03-05-2018)
•	Buitenweg 8, 7553 BC, veranderen woonhuis (04-05-2018)
•	Deldenerstraat 20, 7551 AG, wijzigen brandscheiding (02-05-2018)
•	Delhezstraat 14, 7555 NX, plaatsen dakkapel (03-05-2018)
•	Geerdinksweg 141, 7555 DL, verplaatsen 2 brandscheidingen
(04-05-2018)
•	Haaksbergerstraat 32, 7555 HC, uitbreiden garage (03-05-2018)
•	Hasebroekstraat nabij 13, 7552 VX, kappen 1 kastanje en
1 eik (04-05-2018)
• Kruisspin nabij 20, 7559 EM, oprichten woonhuis en hebben
uitweg (03-05-2018)
•	Libellestraat 49, 7559 BS, plaatsen dakkapel (06-05-2018)
•	Louis Saalbornstraat nabij 31, 7558 SV, knotten 1 eik
(01-05-2018)

Daarnaast is waterschap Vechtstromen aanwezig om u alles te
Lintjesregen 26 april 2018
vertellen over regenwateropvang. Medewerkers van de gemeente
Foto: Foto Bertelink
vertellen u over het belang van groene daken, water in de stad en
de gevolgen van klimaatontwikkeling. Gildebor geeft nuttige tips
over groenonderhoud en de SWB Horeca deelt lekkere hapjes uit.

Kom ook en help mee om Hengelo groener te maken!

• P
 astoor van Rossumstraat 8 t/m 18-II, 7553 VP, renoveren
flatwoningen (26-04-2018)
•	Saturnusstraat 29, 7557 LK, oprichten erker (01-05-2018)
•	Stephensonstraat 26, 7553 TC, verbouwen berging (02-05-2018)
•	Thorbeckestraat 10, 7553 AT, veranderen/vergroten woning
(02-05-2018)
•	Uranusstraat nabij 32, 7557 WZ, kappen 1 esdoorn (03-05-2018)
•	Zuidelijke Havenweg 2, 7554 RR, plaatsen stellingen hal 4
(30-04-2018)
•	Zuidelijke Havenweg 2, 7554 RR, uitbreiden stellingen hal 1 en
plaatsen stellingen hal 2, 3 en 5 (30-04-2018)
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
•	Oldenzaalsestraat 15, 7551 AM, veranderen kantoorgebouw in
28 zorgappartementen. Opschorten beslistermijn met maximaal
6 weken op verzoek van aanvrager. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 04-06-2018.

Verleend
•	Abelenstraat 16, 7556 DT, plaatsen dakkapel (07-05-2018)
•	Backenhagenlaan nabij 48, 7557 KE, kappen 4 cipressen en
1 lijsterbes (07-05-2018)
•	Coba Kellingstraat 6, 7558 ZA, hebben uitweg (04-05-2018)
•	Eendrachtstraat 21, 7553 AW, veranderen ramen voorgevel
(08-05-2018)
•	Else Mauhsstraat nabij 26, 7558 RA, kappen 1 berk (07-05-2018)
•	Enschedesestraat 131, 7552 CR, kappen 1 conifeer (08-05-2018)
•	Floris Versterstraat 7, 7556 XD, plaatsen schutting (07-05-2018)
• Jan Kroezestraat nabij 11, 7552 GS, kappen 1 eik (07-05-2018)
•	Johan Buziaustraat 167, 7558 LL, plaatsen dakkapel (07-05-2018)
•	Karel Geraldstraat nabij 11, 7552 GT, kappen 1 es (07-05-2018)
•	Peckedam nabij 1, 7556 NJ, kappen 3 lijsterbessen (07-05-2018)
•	Petroleumhavenstraat nabij 6A, 7553 GS, kappen 2 essen
(07-05-2018)
• Torenlaan 60, 7559 PB, uitbreiden clubhuis met extra kleedkamers (04-05-2018)
•	Wilgenweg 10, 7556 HE, handelen in strijd met bestemmingsplan (oprichten schuur) (04-05-2018)
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
•	Nacht van Hengelo, Proefwerck, Smutsstraat 9, 1 juni 2018
•	Kleedjesmarkt, Weusthagstraat, 16 juni 2018
•	Rommelmarkt/Creatief markt, Boomgaard/Eendengang,
23 juni en 29 september 2018
• 150 jaar Stork!, Laan Hart van Zuid, 20 augustus tot en met
23 september 2018
•	Buurtfeest 100 jaar Nijverheid, speeltuin Paulinastraat 40,
24 en 25 augustus 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
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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
•	Montmartremarkten, Markt, 11 mei, 8 juni, 10 augustus en
7 september 2018
• Thrill the World, Markt, 18 mei 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.

Drank- en Horecawet
Ontwerpbesluit
De burgemeester is van plan een vergunning te verlenen voor de
exploitatie van een horeca-inrichting aan de:
•	Torenlaan 60, ATC ‘65
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken van 16 mei
tot en met 26 juni 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.

Verkeerszaken
Verkeersbesluit
Het college van B en W heeft een verkeersbesluit genomen voor
het instellen van eenrichtingsverkeer en het regelen van de voorrang in de bypass nabij het pand Jan Tinbergenstraat 80.
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 16 mei tot en met 26 juni
2018 inzien bij het Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u tijdens de
inzagetermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van B en W. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend
en tenminste bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
en de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen
van een bezwaarschrift kunt u de voorzieningenrechter van de
rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht (postbus 10067,
8000 GB Zwolle) vragen een voorlopige voorziening te treffen.
Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als een bezwaarschrift.

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaatsen toe te wijzen:
•	Hazelaarweg, plaats voor nr. 33
•	Sloetsweg, plaats voor nr. 111
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 deze besluiten kunt u tot 27 juni 2018 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Mini Maker Faire
Thrill the World
Start Nightskate Twente
Pinksterfeesten Beckum
Groenmarkt
Haunted Hengelo
Heerlijk & Happy
Minifair
Big Band Festival

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
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
Let op! De balies zijn op maandag 21 mei gesloten.
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.

