Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
De gemeenteraad vergadert

Aanvraag indienen vóór 1 juni

Raadsvergadering

Veel Hengeloërs zetten zich belangeloos in voor anderen, bijvoorbeeld als actief lid van een vereniging of als vrijwilliger.
Kent u in uw omgeving of binnen uw vereniging, stichting of
organisatie iemand die zich bijzonder verdienstelijk voor de
samenleving heeft gemaakt? Dan kunt u die persoon voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 24 april vanaf 19.30 uur
in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda staan
onder meer:
•	
Benoeming fractievertegenwoordigers diverse fracties
•	
Kredietaanvraag F35 Veloursstraat - Europatunnel
•	
Nieuwe opzet Beleidsbegroting
•	
1e wijziging Beleidsbegroting 2018

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag
25 april in ‘t Berflo, Apolloplein 1. Het programma is als volgt:
Theaterzaal
19.30 - 20.30 uur
			

Voorlichting over GGD Twente en toelichting
op deelneming in coöperatieve vereniging

20.45 - 22.00 uur
			
			
			

- Uitvoeringsagenda programma Nieuwe
Energie Hengelo 2018
- Energielabels en maatwerkadviezen
gemeentelijk vastgoed

Ruimte 1 (boven)
19.30 - 20.30 uur
			
			
			

- Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan
Hengelose Es Noord (Nieuwe Es)
- Vaststellen beeldkwaliteitplan Hengelose
Es Noord (Nieuwe Es)

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 stadskantoor.

Weet wat u koopt! Stop heling!

Koopt u weleens spullen via internet of op straat? Let dan goed
op dat u niet iets koopt dat gestolen blijkt te zijn. Bedenk dat
heling - het kopen van gestolen spullen - strafbaar is. En het
houdt de criminaliteit in stand. Daarom is het belangrijk dat u
controleert of dat wat u wilt kopen als gestolen geregistreerd
staat. Dit kan via www.stopheling.nl. Dit is een website van de
politie die gekoppeld is aan een database van gestolen spullen.
U voert het serienummer van het artikel of het kenteken van de
auto in en u ziet direct of het geregistreerd staat. Is dat zo, dan
kunt u daar meteen melding van doen.

Download

Registreer

Verzend

Wie verdient een lintje?

De jaarlijkse uitreiking van de onderscheidingen - ook wel lintjesregen genoemd - vindt meestal plaats op de dag voor Koningsdag.
De uitreiking kan ook bij een bijzondere gelegenheid gebeuren,
bijvoorbeeld bij een jubileum of afscheid.
Aanvragen
Vindt u dat iemand een lintje verdient? Neem dan telefonisch
contact op met de gemeente en vraag naar Anja van der Ham,
medewerkster Kabinetszaken. Zij kan in grote lijnen aangeven of
de persoon in kwestie in aanmerking kan komen. In een persoonlijk gesprek wordt de procedure met u doorgenomen.

Officiële bekendmakingen
Beleidsregels evenementen
Concept
Het college van B en W heeft op 10 april 2018 ingestemd met de
concept beleidsregels voor evenementen. Daarin staan duidelijke
regels en voorwaarden die gelden voor evenementen. In 2017
waren beleidsregels vastgesteld. Deze regels zijn aangepast door
wijzigingen in landelijke en lokale regelgeving, bijvoorbeeld ten
aanzien van indieningsvereisten, evenementenlocaties en geluid.
Met de beleidsregels wil de gemeente Hengelo samen met de organisatoren en hulpverleningsorganisaties de voorbereiding van
evenementen optimaliseren, professionaliseren en uniformeren.
Inzien en zienswijzen
U kunt de concept beleidsregels en de bijbehorende stukken van
18 april tot en met 15 mei 2018 op afspraak inzien bij de heer
Rinket in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk
zienswijzen indienen bij het college van B en W. Desgewenst kunt
u mondeling uw zienswijzen kenbaar maken.

Bestemmingsplannen
Ontwerp
• Vooroorlogse wijken 2016 (deel 2)

Download de app
Stop heling

Scan barcodes en
fotografeer sieraden

Mail de lijst
naar jezelf

Checken en registreren via de app
Er is ook een handige app verkrijgbaar, die u via de site kunt
downloaden. Met de app kunt u daarnaast uw eigen waardevolle
spullen registreren en eventueel daarvan foto’s uploaden. Zo is
er meer kans dat u uw spullen terugkrijgt.
Kijk voor meer informatie en tips op www.stopheling.nl.

Adres gezocht

De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende
personen:
Naam
Geboren
Naam
Geboren
Hove ten, W.L.
Inal, Y.
Jafari, S.

09-02-1999
02-04-1969
09-02-1999
Mancebo Bautista, M.A. 26-11-1986
Meijer, B.
18-10-1979

Newby, L.
Pasli, E.
Paulo Paixo, K.
Selenic, K.
Weterman, G.J.

12-02-1982
06-07-1992
25-12-1983
10-06-1997
03-07-1958

Deze personen zijn verhuisd zonder dit aan de gemeente door
te geven. Als u genoemd wordt in deze lijst, neem dan contact
op met de afdeling Burgerzaken. Tegelijk met deze publicatie
verzendt de gemeente een brief naar uw laatst bekende adres.
Als de gemeente binnen vier weken geen nieuwe adresgegevens
ontvangt, wordt u uitgeschreven uit de basisregistratie personen
(BRP). Dat betekent dat u bijvoorbeeld niet meer bij de gemeente terecht kunt voor een reisdocument, rijbewijs of andere
voorzieningen, zoals bepaalde uitkeringen.
Ook andere lezers die informatie hebben over het adres van de
genoemde personen, worden verzocht contact op te nemen met
de afdeling Burgerzaken.

Collectes

Tot en met 21 april collecteert het Nationaal Fonds Kinderhulp.
Van 23 april tot en met 12 mei wordt er niet gecollecteerd.

Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Daarom
wordt het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken uit 2005 geactualiseerd. Van het deel ten westen van de Uitslagsweg (deel
1) is het bestemmingsplan inmiddels vastgesteld. Het ontwerp
bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 2) is nu in procedure. Het is een conserverend plan, waarin het huidige gebruik
wordt vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden dus niet meegenomen in het bestemmingsplan. Het plangebied Vooroorlogse
wijken 2016 ligt als een schil rond de binnenstad. Deel 2 betreft
het oostelijke plandeel, gelegen tussen de Bornsestraat - Beukweg
- Uitslagsweg - Sloetsweg - Havezatenlaan - Castorweg - Joseph
Haydnlaan - Sweelinckstraat - Beethovenlaan - Grundellaan - Breukersweg - Woltersweg - Enschedesestraat - Centrumring.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 18 april tot en met 29 mei 2018 op afspraak inzien in
het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.
nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0100-0201. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Marije Brummelhuis, Debby
Bouwhuis of Mariska de Vries. Tijdens de inzagetermijn kan een
ieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij
de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 2229278. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Marije
Brummelhuis, Debby Bouwhuis of Mariska de Vries. Een digitale
zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken via www.hengelo.nl/
rozienswijze.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• Binnenhavenstraat 26, 7553 GJ, veranderen/verhogen
bedrijfspand (03-04-2018)
• Dijksweg nabij 23, 7556 KA, oprichten woonhuis (05-04-2018)
• Dijksweg nabij 23, 7556 KA, oprichten woonhuis (05-04-2018)
• Else Mauhsstraat nabij 26, 7558 RA, kappen 1 berk (09-04-2018)
• Fien de la Marstraat 17, 7558 MB, plaatsen erfafscheiding/
schutting (04-04-2018)
• Groenhofstraat nabij 3, 7553 ES, kappen 1 atlasceder
(09-04-2018)

De voordracht voor de lintjesregen 2018 is al gesloten. U kunt nu
iemand voordragen voor de lintjesregen 2019 (op vrijdag 26 april
2019). Uw aanvraag moet dan vóór 1 juni 2018 binnen zijn.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl > zoek op ‘Onderscheidingen’.

• Haaksbergerstraat 51, 7554 PA, beperkte milieutoets
(10-04-2018)
• Johan Buziaustraat 167, 7558 LL, plaatsen dakkapel
(05-04-2018)
• Klaas Berninkstraat nabij 7, 7556 PL, oprichten woonhuis en
hebben uitweg (10-04-2018)
• Markt 100 t/m 115, 201 t/m 218, 301 t/m 318, 401 t/m
418 en 501 t/m 514, 7551 CH, handelen in strijd met gevolgen voor beschermde monumenten (veranderen indeling studio’s en appartementen en leidingschacht naast liften)
(03-04-2018)
• P.C. Hooftlaan 50, 7552 HG, uitbreiden sportcentrum
(06-04-2018)
• 
Petroleumhavenstraat nabij 6A, 7553 GS, kappen 2 essen
(09-04-2018)
• Twekkelerweg 327A, 7554 SC, veranderen horecapand
(05-04-2018)
• Van Koetsveldstraat nabij 5, 7552 WB, kappen 1 sierappel,
1 spar en 2 cipressen (09-04-2018)
• Wilgenweg 10, 7556 HE, handelen in strijd met bestemmingsplan (oprichten schuur) (26-03-2018)
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
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Athenestraat 15, 7552 BR, plaatsen dakkapel (10-04-2018)
Athenestraat 17, 7552 BR, plaatsen dakkapel (10-04-2018)
Borgmanweg 7, 7558 PN, kappen 3 dennen (10-04-2018)
Brederostraat nabij 276, 7552 KJ, kappen 1 eik (06-04-2018)
Breemarsweg 523, 7555 KB, hebben uitweg (06-04-2018)
Deldenerstraat 200 en Woolderesweg 41 t/m 6, 7555 DR
(aanvraag gepubliceerd als Geerdinksweg 130), oprichten
2 woon-zorggebouwen en aanhelen gevel bestaand gebouw
(06-04-2018)
Deldenerstraat 318, 7555 AL, oprichten woonhuis en hebben
uitweg (10-04-2018)
Else Mauhsstraat 51, 7558 RG, plaatsen dakkapel (10-04-2018)
Grundellaan 36, 7552 ED, vervangen kozijnwerk in entree pui
(11-04-2018)
Molenstraat 16, 7551 DC, wijzigen verleende omgevingsvergunning O-2017-0377 (brandscheiding en bergingsdeur)
(11-04-2018)
Mosweg 1, 7556 PG (aanvraag gepubliceerd als Mosweg
nabij 19), oprichten bedrijfspand (10-04-2018)
Willemstraat 29 en 31, 7551 DL, maken inpandige doorbraak
in 2 panden (11-04-2018)
Wolfkaterweg 76, 7554 PN, veranderen berging (bakspieker)
tot woning (06-04-2018)
Zoutwinningsweg 31A, 31C, 31E, 31F, 31G, 31H, 31N, 31P,
31R, 31S, 31T en 31U, 7554 RP (aanvraag gepubliceerd als
Zoutwinningsweg nabij 25), realiseren bedrijfsverzamelgebouw
(10-04-2018)

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
• L angelermaatweg 7 (nabij 13), 7553 JD, handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening (realiseren installatiegebouw)
en hebben uitweg (11-04-2018)

21.04 Ronde van de Vijver

www.hengelo.nl

21.04 Bridge Kroegentocht
22.04 ACT4

dinsdag 17 april 2018

Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 18 april tot en met 29 mei
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.

Evenementenvergunningen
Verleend
• E sreinmarkt, Industriestraat/Meijersweg/Esrein, 15 april 2018
• O
 pleveringsevenement Drienerbeek, Henry Dunantstraat,
19 april 2018
• Ronde van de Vijver, rond Tuindorpvijver, 21 april 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 4 april 2018 een melding op
grond van het Besluit uniforme saneringen ontvangen van Gerbo
Exploitatie Hengelo BV. Deze melding gaat over het voornemen
om een bodemsanering uit te voeren aan de:
• Kanaalstraat 15, kadastrale sectie K nr. 2622
Als de melding voldoet aan de Wet bodembescherming, mag de
melder vijf weken na de ontvangstdatum beginnen met de sanering.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Ingekomen meldingen
Het college van B en W heeft meldingen ontvangen voor:
• Havenstraat 19, Heavy Metals, oprichten bedrijf voor in- en
verkoop van metalen en verhandelen van accu’s
• Höltersweg 30A, Autowas Twente, veranderen autowasbedrijf
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.

Wet geluidhinder
Besluit hogere geluidgrenswaarde
Het college van B en W heeft een hogere geluidgrenswaarde van
52 dB (Lden) vastgesteld voor de maximaal toelaatbare geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op de gevels van 44 nieuw
te bouwen woningen in de eerste lijn langs de:
• H. Leefsmastraat en Coba Ritsemastraat, in het plangebied van
het ontwerp bestemmingsplan Hengelose Es Noord (Nieuwe Es)
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting van
deze woningen hoger uitvalt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Beide straten zijn al voorzien van stil asfalt.

Het is redelijkerwijs niet mogelijk om nog meer geluidwerende
maatregelen te treffen om alsnog aan de voorkeursgrenswaarde
te voldoen. Het besluit wijkt inhoudelijk niet af van het eerdere
ontwerpbesluit.
Het besluit is nodig om het bestemmingsplan Hengelose Es Noord
(Nieuwe Es) te kunnen vaststellen.
Inzien en beroep
U kunt het besluit en de bijhorende stukken op afspraak inzien
bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Als u belanghebbende bent en tijdig een zienswijze
over het ontwerpbesluit naar voren hebt gebracht, of wanneer u
redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen zienswijze
heb ingebracht, kunt u schriftelijk beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019,
2500 EA Den Haag). De beroepstermijn start op het moment dat

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.
• I ndustriestraat (tussen De Clercqdwarsstraat en Dikkers), tot
en met 18 april
• Watertorenlaan (even zijde, tussen Socratesstraat en Twekkelerplein), tot en met 20 april
• Enschedesestraat (tussen De Appel en TUI), tot en met
20 april
• Hoofdweg Mozartlaan (tussen Paganini-/Schützstraat en
Palestrina-/Griegstraat), tot en met 26 april
• Plein 1918 en deels Ketelstraat/Spinnersweg/Weversweg,
tot en met 26 april
• Saffierstraat en Smaragdstraat (hinder, één weghelft), tot
en met 30 april
• Industriestraat (tussen Dikkers en Kerkstraat), tot en met
4 mei
• Rechterenstraat, tot en met 4 mei
• Twekkelerplein (tussen Twekkelerweg en Parallelweg LS/
Golsstraat) en deel Twekkelerweg, 23 april tot en met 4 mei
• Gieskesstraat (tussen parkeergarage en Veloursstraat), tot
en met 9 mei
• Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot en
met kruising Buitenweg), tot en met 18 mei
• Rande, 30 april tot en met 18 mei
• Industriestraat (tussen Kerkstraat/kruising Loweg en Esrein/
Apendage), 7 tot en met 21 mei
• Marathonlaan (tussen Twekkelerweg en Heraklesstraat), tot
en met 1 juni
• Heeckerenstraat, 7 mei tot en met 8 juni
• Alerdinck, 4 tot en met 15 juni
• Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot en
met kruising Vijverlaan), 23 april tot en met 15 juni
• Esrein (tussen Appendage en Laan Hart van Zuid), 18 mei tot
en met 15 juni
• Robijnstraat en Barnsteenstraat (hinder, één weghelft),
30 april tot en met 29 juni
• Enschedesestraat (van TUI/Nieuwstraat tot en met kruising
Wemenstraat), 23 april tot en met 3 augustus
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 31 augustus
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

ook beroep kan worden ingesteld tegen het bestemmingsplan
Hengelose Es Noord (Nieuwe Es). Deze wordt te zijner tijd ook
gepubliceerd in het Gemeentenieuws. Kijk voor meer informatie
over het instellen van beroep en het doen van een verzoek om
voorlopige voorziening op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep en/
of www.raadvanstate.nl. Voor meer informatie over dit besluit
kunt u contact opnemen met Herman Aalderink.

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaatsen
Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaatsen toe te wijzen:
• Carl Muckstraat, 2e rechter plaats van 4, links van in-/uitgang
wooncomplex ’t Voskamp
• ’t Swafert - Plein 5, linker plaats van 2, ter hoogte van
centrale ingang 5
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 30 mei 2018 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
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
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.

