Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Politieke Markt
De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op donderdag
25 oktober in het Proggiehoes in Beckum. Het programma:
20.00-22.30 uur Voortgang Dorpsplan Beckum/Oele 2017-2020
Wilt u weten hoe u mee kunt praten? 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 stads
kantoor.

Uw vermelding in de
gemeentegids
Staat uw organisatie of vereniging in de gemeentegids van
Hengelo vermeld? Dan wordt u benaderd door uitgeverij FMR
Producties/LokaalTotaal om uw contactgegevens te controleren
en zo nodig te wijzigen voor de nieuwe gids van 2019.
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.
Advertentie?
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 partij, vraag
dan naar de naam van de uitgeverij.

Kracht on Tour Twente
Kracht on Tour Twente is hèt inspiratie-event voor werkzoekende vrouwen in Twente en vindt plaats op donderdag
15 november van 13.00 uur tot 17.00 uur in Prismare, Roomweg 167 in Enschede. Het event is bedoeld om u te inspireren,
om uw talenten, doelen en dromen te ontdekken én om stappen
te blijven zetten. Denk daarbij aan (weer) een opleiding gaan
doen, leuk vrijwilligerswerk vinden of misschien wel als ZZP’er
of voor een werkgever aan de slag.

Er is cabaret en theater, en u kunt meedoen aan leuke en leerzame workshops. Ook is er een informatiemarkt met kraampjes
van o.a. ROZ, Werkplein Twente, uitzendbureaus, ROC van
Twente, Wijkracht Hengelo, Impuls Oldenzaal, SIVE, Vrouwen
platform Carree Overijssel en vele anderen. Zij laten zien wat zij
voor u kunnen betekenen.
Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie en het programma op www.
vuenschede.nl/kracht-on-tour-twente. Aanmelden gaat ook via
deze website.

Collectes
Tot en met 20 oktober collecteren EHBO afdeling Hengelo en
Bartiméus Sonneheerdt. Van 22 tot en met 27 oktober wordt er
niet gecollecteerd.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• Albersdijk 20, 7554 RJ, plaatsen zonnepanelen (01-10-2018)
• Albert Verweijstraat 13, 7552 ME, hebben uitweg (08-10-2018)
• Anna Bijnsstraat 48, 7552 NC, veranderen voorgevel garage
(04-10-2018)
• Deldenerstraat 40, 7551 AG, opdelen bestaande woning tot
3 appartementen (05-10-2018)
• Deurningerstraat 67, 7557 HB, vervangen hekwerk en wijzigen
gevelkozijn (09-10-2018)
• Eetgerinksweg 15A, 7554 PT, plaatsen zonnepanelen (04-10-2018)
• Godfried Bomansstraat 17, 7552 NX, plaatsen dakkapel
(08-10-2018)

Kappen zonder vergunning

Overzicht zieke en zwakke bomen op gemeentegrond
Op 6 juni 2018 stelde de gemeenteraad de nieuwe Bomen
verordening vast. Met deze verordening zijn de regels voor
het kappen van bomen eenvoudiger gemaakt, zonder dat dit
ten koste gaat van de groene uitstraling van de stad.
Geen kapvergunning voor zieke bomen en dunning op
gemeentegrond
Zo is er geen vergunning meer nodig voor bomen op gemeentegrond die in het kader van beheer- en onderhoudswerkzaamheden
gekapt moeten worden. Hierbij gaat het om bomen die ziek zijn
en om zogenoemde ‘dunning’. Bij dunning wordt een deel van
de bomen die te dicht bij elkaar staan eruit gehaald. Zo krijgen
de gewenste (of beste) bomen meer ruimte, zodat deze sneller
kunnen groeien en dikker - en daarmee sterker - worden. De herplantplicht blijft gewoon van kracht; de gemeente plant nieuwe
bomen om de gekapte bomen te compenseren.
Publicatie
De gemeente publiceert deze categorie bomen een paar keer per
jaar in een overzicht in het Gemeentenieuws in het Hengelo’s
Weekblad en op www.hengelo.nl > Gemeentebalie > zoek op ‘Kappen van bomen’. Deze bomen worden niet eerder gekapt dan zes
weken na de datum van publicatie.
Hieronder vindt u het eerste overzicht van te kappen bomen op gemeentegrond
In dit overzicht staat de locatie, het aantal en de soort boom vermeld. Als er wordt herplant, is dit aangegeven.
Wilt u weten welke soort boom wordt herplant en waar precies, kijk dan in het uitgebreidere overzicht op www.hengelo.nl >
Gemeentebalie > zoek op ‘Kappen van bomen’.
Meer weten?
Hebt u daarna nog vragen of wilt u nader overleg, dan kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum van de gemeente via
www.hengelo.nl > Contact > Reactieformulier, via e-mail gemeente@hengelo.nl of telefoon 14074.
• Anthony van Leeuwenhoeklaan nabij 5, 1 zomereik, herplant
• Anthony van Leeuwenhoeklaan nabij 12, 1 zomereik, herplant
• Arhusstraat, gehele straat, 25 sierperen, herplant
• August Vördingstraat nabij 1, 1 Servische spar, herplant
• August Vördingstraat nabij 118, 1 amberboom, herplant
• Beppie Nooystraat nabij 35, 1 honingboom, herplant
• Boerhaavelaan nabij 118, 1 zomereik, herplant
• Buitenweg nabij 21, 1 lijsterbes, herplant
• Dasstraat nabij 69, 1 es
• Eduard Flipsestraat nabij 8, 1 zilveresdoorn, herplant
• Else Mauhsstraat nabij 26, 2 berken, herplant
• Else Mauhsstraat nabij 39, 1 sierkers, herplant
• Gerrit Peuscherstraat nabij 25, 1 spar
• Gerrit Peuscherstraat nabij 363, 1 berk, herplant
• Houtmaatweg nabij 9, 2 witte wilgen, herplant
• Industriestraat nabij 73, 1 paardenkastanje, herplant
• Isaäc da Costastraat nabij 22, 1 moeraseik, herplant
• Kees van Baarenstraat nabij 48, 1 zomereik
• Kettingbrugweg nabij 40, 1 berk, herplant
• Klaas de Rookstraat nabij 2a, 1 berk, herplant
• Kretastraat nabij 1, 1 zomereik
• Lage Weide nabij 5, 1 zomereik
• Lage Weide nabij 16, 1 Weymouth den, herplant
• Ligusterstraat nabij parkeerplaats sportveld, 3 berken, herplant

• IJsbaanweg nabij 47, 7557 XZ, kappen 10 eiken, 2 berken en
5 elzen (08-10-2018)
• Kanaaldijk nabij 12, 7555 PN, kappen 12 bomen (berk, eik, els
en es) (02-10-2018)
• Klaas Berninkstraat 21, 7556 PL, bouwen schuur/garage
(04-10-2018)
• Krombekkenweg nabij 10 (kavel 20), 7559 PV, oprichten
woonhuis en hebben uitweg (05-10-2018)
• Krombekkenweg nabij 10 (kavel 23), 7559 PV, oprichten
woonhuis (04-10-2018)
• Krombekkenweg nabij 10 (kavel 44), 7559 PV, oprichten
woonhuis en hebben uitweg (05-10-2018)
• Muiderslot 1, 7559 RZ, hebben uitweg (08-10-2018)
• Sloetsweg 284 en 284A, 7556 HW, verhogen dak en aan
brengen dakisolatie (06-10-2018)
• Staringstraat 228, 7552 LD, intern verbouwen woonhuis
(05-10-2018)
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
• Wegtersweg 37, 7556 BP, verbouwen/uitbreiden bedrijfspand.
Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met
strijdigheid in de statische berekeningen. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 23-11-2018.

• Luxemburgstraat 110, 4 eiken, 2 wilgen, 1 spar, 1 cipres, 1 lork,
1 berk en 1 esdoorn, herplant
• Marterstraat nabij 51, 2 essen
• Nieuwe Grensweg nabij 185, 1 zomereik, herplant
• Oelerweg nabij 97, 4 essen, herplant
• Oelerweg nabij 173, 1 es, herplant
• Oelerweg nabij 183, 4 essen, herplant
• Oldenzaalsestraat nabij 349, 1 tamme kastanje, herplant
• Oosterveldsingel nabij 33, 1 zomereik en 1 paardenkastanje,
herplant
• Paul van Kempenstraat nabij 24, 1 zomereik
• Prins Bernhardplantsoen nabij 1, 4 paardenkastanjes, 1 rode
paardenkastanje en 1 sierpeer, herplant
• Robijnstraat nabij 20, 1 berk en 1 es
• Steenrietweg nabij 42, 4 cipressen
• Steve Bikostraat nabij 37, 1 linde, herplant
• Topweg nabij 41, 1 zomereik en 14 populieren
• Van Swietenstraat nabij 22, 1 katsuraboom, herplant
• Wegtersweg nabij 11, 1 Turkse hazelaar, herplant
• Wezelstraat nabij 133, 1 zomereik, herplant
• Willem van Otterloostraat nabij 9, 1 roodbladige esdoorn,
herplant
• Willem van Otterloostraat nabij 51, 1 haagbeuk, 20 cm, herplant

Verleend
• Breemarsweg 19, 7553 HA, hebben uitweg (09-10-2018)
• Elsloo 8 (kavel 33), 7559 VN (aanvraag gepubliceerd als Krombekkenweg nabij 10, Meander Zuid kavel 33), oprichten woonhuis en hebben uitweg (09-10-2018)
• Elsloo 16 (kavel 37), 7559 VN (aanvraag gepubliceerd als
Krombekkenweg nabij 10, Meander Zuid kavel 37), oprichten
woonhuis en hebben uitweg (10-10-2018)
• Flemingstraat 26, 7555 BN, plaatsen dakkapel (10-10-2018)
• Oelerweg 5, 7555 GJ, wijzigen erfscheiding (10-10-2018)
• Vlierbes 2, 7559 RN, hebben uitweg (09-10-2018)
• Wolfkaterweg 48, 7554 PM, kappen 1 sierkers en 6 kerst
dennen (10-10-2018)
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
• Lampionoptocht, route door Tuindorp, 26 oktober 2018
• Kerst met Cunmar, Bartelinkslaantje 44, 26 december 2018

www.hengelo.nl
dinsdag 16 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
• Conrad Twente Rally, diverse routes door Hengelo, 20 en
21 oktober 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 dit besluit kunt u desgewenst, gedurende zes weken na de datum van verzending van
dit besluit naar de aanvrager 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 melding
Het college van B en W heeft een melding ontvangen voor:
• Sloetsweg 190A, Dura Vermeer Materieel BV, oprichten (tijdelijke) verwarmingsinstallatie op bouwlocatie
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 melding geen bezwaar- of beroep
schrift indienen.

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.
• Dr. A. Kuyperstraat (tussen Abelenstraat en Esdoornstraat),
tot en met 19 oktober
• Steenbokstraat (deels/hinder), tot en met 26 oktober
• Breemarsweg (tussen Boekeloseweg en Langelermaatweg,
inclusief kruising met Laan Hart van Zuid), tot en met
2 november
• Backenhagenlaan (hinder), tot en met 2 november
• Ketelmakerij (deels), 31 oktober tot en met 6 november
• Isaäc da Costastraat (tussen Anton van Duinkerkenstraat en
Staringstraat), tot en met 9 november
• Westerflier, tot en met 25 oktober, 8, 9 en 20 november
• Hunenborg (tussen Alerdinck en Rande/hinder), 24 oktober
tot en met 22 november en 28 november
• Havezatenlaan (tussen Backenhagenlaan en Castorweg/
hinder), 5 tot en met 30 november
• Hunenborg (tussen Rande en Rechterenstraat/hinder),
7 november, 20 november tot en met 10 december en
17 december
• Enschedesestraat (tot kruising Wemenstraat/Brinkstraat),
tot en met eind december
• Slachthuisweg (deels), tot en met 31 december
• Kuipersdijk (tussen Pruisische Veldweg en Parallelweg SS
1 rijbaan afgesloten richting spoor; rijbaan open richting
Breemarsweg), tot en met 12 april 2019
• Langelermaatweg (deels tot kruising Laan Hart van Zuid),
tot juni 2019
• Boekelosebrug, tot juni 2019

20 &
21.10 Conrad Twente Rally
22.10	Vakantiespelen
Twentebad
24.10 Kids Warenmarkt

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 bellen naar 14074.

