Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Gezocht: ideeën voor Hengelo
Motiemarkt op 19 september

Wie een goed idee heeft voor Hengelo kan op woensdagavond
19 september terecht op de motiemarkt. Op deze markt kan iedereen ideeën en plannen voor de stad onder de aandacht van
raadsleden brengen. Weet u een raadslid van uw idee te overtuigen? Dan stelt u samen met het raadslid een motie op. Deze motie dient de politieke partij vervolgens in bij de gemeenteraadsbehandeling over de Beleidsbegroting 2019 – 2022.
Aanmelden
Hebt u een idee, dan kunt u zich tot en met 10 september
aanmelden om mee te doen aan de motiemarkt op woensdag
19 september. Aanmelden kan vanaf 19 juli via het aanmeldformulier op www.hengelo.nl/motiemarkt.
Hoe werkt de motiemarkt?
Hebt u zich aangemeld, dan krijgt u op 19 september een kraampje op de motiemarkt. Raadsleden lopen langs de verschillende
kraampjes om een toelichting op de ideeën te krijgen en te zien
of het wat voor hun partij is. Is er een ‘match’, dan vult u samen
met het raadslid een formulier in en levert dat in bij de ‘marktmeester’. Met dat formulier verplicht u zich om gezamenlijk de
tekst voor de motie op te stellen. Het raadslid verplicht zich om
de motie in te dienen tijdens de begrotingsbehandeling.
Wilt u eerst meer weten? Mail of bel dan met de raadsgriffie, via
raadsgriffie@hengelo.nl of 14074.

Adres gezocht

De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende
personen:
Naam
Geboren
Naam
Geboren
Alakus, N.
Boomstra, E.M.A.
Bosscha, M.K.
Brink, M.H.M.
Felter, C.I.
Linde van der, J.
Marks, A.L.E.

20-01-1972
08-04-1968
22-05-1984
22-05-1969
06-06-1995
10-01-1983
08-03-1970

Meijer, S.
Oortwijn, A.
Rac, M.
Steeg van de, W.B.D.
Verra, D.J.
Yalcin, G.

06-01-1993
19-02-1976
13-02-1991
6-09-1968
25-05-1968
21-11-1981

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 1 september wordt er niet gecollecteerd.

Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Onherroepelijk uitwerkingsplan
Het volgende uitwerkingsplan is op 4 juli 2018 onherroepelijk
geworden.
•	De Veldkamp 2014
Het plan is op 15 mei 2018 vastgesteld door de sectormanager
Fysiek, daartoe gemandateerd door het college van B en W. Het
vastgestelde uitwerkingsplan en de bijbehorende stukken lagen
van 23 mei tot en met 3 juli 2018 ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn is geen beroep ingesteld bij de Raad van State.
Inzien
U kunt het uitwerkingsplan 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.BPU0077-0301.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• B
 eursstraat 1A, 7551 HP, handelen met gevolgen voor
beschermde monumenten (vervangen pui) (09-07-2018)
• De Wetstraat 11, 7551 GA, verbouwen winkelpand (09-07-2018)
•	Dorpsmatenstraat 46, 7551 BP, vervangen kozijnen en ramen
(04-07-2018)
•	Esrein 39, 7553 CX, handelen in strijd met bestemmingsplan
(theatervoorstellingen Stork) (04-07-2018)

Ondergrondse restafvalcontainers vrijwel allemaal aangelegd

Inname grijze containers bijna afgerond
De inname van de grijze containers in Hengelo loopt op
schema. Vrijwel alle grijze containers zijn ingenomen. Deze
week is Twente Milieu nog bezig met de laatste ‘veegronde’,
bijvoorbeeld containers van mensen die niet eerder in de
gelegenheid waren om hun container aan straat te zetten of
het vergeten waren. Ook bijna alle ondergrondse containers
voor restafval zitten in de grond.
Ruim 91% van alle Hengelose huishoudens brengt vanaf deze
maand het restafval weg naar de ondergrondse container. Daar
is een milieupas voor nodig. Ruim 3.000 huishoudens hebben
afgelopen weken een nieuwe milieupas gekregen. Een milieupas
werkt op alle ondergrondse restafvalcontainers in Hengelo.
Ondergrondse containers
Bijna alle ondergrondse restafvalcontainers zijn aangelegd. Op
sommige plekken is door (onverwachte) kabels en leidingen in
de grond een half ondergrondse container geplaatst. Locaties die
afwijken van het plaatsingsplan zijn:
•	De container op de hoek Krabbenbosweg/Elisabethstraat wordt
niet aangelegd vanwege het ontwikkelingsplan van Welbions.
Deze locatie schuift op naar kruispunt Elisabethstraat/Annastraat. Deze container wordt na de zomervakantie geplaatst.
•	De container aan de Begoniastraat (locatie voormalige glasbak)
kan niet geplaatst worden. Doordat dichtbij meerdere ondergrondse containers aanwezig zijn, vervalt deze locatie.
•	Aan de Westelijke Esweg is een tijdelijke container geplaatst in
verband met andere aanpassingen in de omgeving. De container wordt nog deze zomer verplaatst naar de noordzijde van de
Westelijke Esweg (kant Willem Kesstraat).

•	Door uitloop van de planning is het niet gelukt om de container
aan de Isaäc da Costastaat voor 1 juli te plaatsen. Deze wordt
binnenkort geplaatst.
Beroepszaken Raad van State
Er lopen nog beroepszaken bij de Raad van State in Den Haag
over zes containerlocaties. Deze zaken worden allemaal samen
behandeld na de zomervakantie, de uitspraak wordt verwacht in
het begin van de herfst. De gemeente heeft deze containers wel
alvast aangelegd om te voorkomen dat er te weinig containers
zijn in bepaalde buurten. Mocht de Raad van State anders beslissen, dan worden deze containers herplaatst.
Op www.hengelo.nl/afvalcontainers vindt u informatie over de
dichtstbijzijnde restafvalcontainers. Met uw milieupas kunt u alle
ondergrondse restafvalcontainers in Hengelo gebruiken.

•	3e Flierveldsdwarsweg nabij 12, 7554 SZ, oprichten schuilstal
(05-07-2018)
•	Hamerstraat 10, 7556 MZ, plaatsen reclame gevel (06-07-2018)
•	Kokerjuffer 7 en 9, 7559 DM, plaatsen zolderopbouw
(05-07-2018)
•	Lage Weide 3, 7556 NA, handelen in strijd met bestemmingsplan (veranderen/vergroten zwembadcomplex) (06-07-2018)
•	Oelersteeg 23, 7554 RG, plaatsen zonnepanelen (29-06-2018)
•	Watertorenlaan 23, 7552 TM, vervangen schuur (06-07-2018)

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.

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.

Inzien en bezwaar
Dit besluit treedt in werking totdat de termijn voor het indienen
van een bezwaarschrift, bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene
wet bestuursrecht, is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt,
op dit bezwaar is beslist. U kunt de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken de opschorting op te heffen. Binnen zes weken na verzending van dit besluit kunnen belanghebbenden een
bezwaarschrift indienen bij het college van B en W. Het indienen
van een bezwaarschrift voorkomt op zich niet dat het besluit
direct in werking treedt. Wel kan de voorzieningenrechter van
de afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Overijssel op verzoek
van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen, bijvoorbeeld door dit besluit te schorsen totdat beslist is op het
bezwaarschrift. Kijk voor meer informatie over het indienen van
een bezwaarschrift en het doen van een verzoek om voorlopige
voorziening op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Verleend
•	Balktsweg 10-18 en Wethouder Kampstraat 13 en 15, 7553
ZA, plaatsen geluidscherm (06-07-2018)
•	Beursstraat 14-6, 7551 HV, plaatsen transparante en wegschuifbare balkonbeglazing (11-07-2018)
• Bronforelstraat nabij 57, 7559 ME, kappen 1 els (10-07-2018)
•	Brusselstraat 131, 7559 NV (aanvraag gepubliceerd als Brusselstraat nabij Luxemburgstraat 1), oprichten woonhuis
(10-07-2018)
•	Cantharel 7 (kavel 13), 7559 RV (aanvraag gepubliceerd als
Cantharel nabij 9, kavel 13), oprichten woonhuis en hebben
uitweg (09-07-2018)
•	Castorweg 35 t/m 57 (oneven), 7556 MC, groot onderhoud
12 woningen (11-07-2018)
•	Deldenerstraat nabij 213, 7555 AC, kappen 1 eik (10-07-2018)
•	Dr. Schaepmanstraat 14, 7557 JC, plaatsen dakkapel (10-07-2018)
•	Enschedesestraat 142, 7552 CK, handelen met gevolgen voor
beschermde monumenten (vervangen kozijnen en herstellen
voegwerk) (09-07-2018)
•	Hunenborg 25 t/m 47 (oneven), 7556 MP, groot onderhoud
12 woningen (11-07-2018)
•	Jan Tooropstraat 1 t/m 143 (oneven), 7556 LB, revitaliseren
72 appartementen (05-07-2018)
•	Kokerjuffer 2, 7559 DM, plaatsen dakopbouw (10-07-2018)
• Kokerjuffer 11, 7559 DM, plaatsen dakopbouw (09-07-2018)
•	Meikever nabij 15, 7559 DR, kappen 1 eik (12-07-2018)
•	Nico Werkmanstraat 1 t/m 127 (oneven), 7556 LM, revitaliseren 64 appartementen (06-07-2018)
•	Pentropsdijk nabij 2, 7558 PZ, kappen 1 eik (10-07-2018)
•	Pieter Breughelstraat 1 t/m 127 (oneven), 7556 ZL, revitaliseren 64 appartementen (05-07-2018)
•	Thorbeckestraat 10, 7553 AT, veranderen/vergroten woning
(11-07-2018)
•	Twekkelerweg 327A, 7554 SC, veranderen horecapand
(06-07-2018)
•	Vlierbes 25, 7559 RN (aanvraag gepubliceerd als Vlierbes nabij 26),
oprichten woonhuis met garage en hebben uitweg (09-07-2018)
•	Vosboerweg nabij 7, 7556 BT, kappen 1 eik (10-07-2018)
•	Westerflier 1 t/m 23 (oneven), 7556 MG, groot onderhoud
12 woningen (11-07-2018)
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

Verleend van rechtswege
•	Beckumerstraat 46, 7553 VC, vervangen dakpannen
(11-07-2018)

Uitgebreide procedure
Ontvangen
•	Ketelmakerij 2, 7553 ZP, wijzigen gasopslag (06-07-2018)
De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. U kunt te zijner tijd
eventueel zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter
inzage wordt gelegd.

Verleend
•	Vijverlaan 65, 7553 CD, handelen met gevolgen voor beschermde monumenten (slopen huidige douches en plaatsen
2 nieuwe douches) (09-07-2018)
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.

Wet bodembescherming
Instemming bodemsanering
Het college van B en W heeft vastgesteld dat er sprake is van een
geval van ernstige bodemverontreiniging voor:
•	Berfloweg 1, kadastrale sectie S nr. 814 (artikel 29, 37 en 39 Wbb)

www.hengelo.nl
dinsdag 17 juli 2018

Ook is vastgesteld dat een spoedige sanering niet noodzakelijk
is. Het college van B en W heeft tegelijkertijd ingestemd met een
saneringsplan voor deze locatie.
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 18 juli
tot en met 28 augustus 2018 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg
121. Voor inzien en meer informatie kunt u contact opnemen
met Frank Rus. 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 melding
Het college van B en W heeft een melding ontvangen voor:
•	Asveldweg 19, Selo Holding BV, oprichten bedrijf voor ontwerpen en bouwen proces- en verpakkingssystemen voor
voedingsmiddelen-, dierenvoedings-, farmaceutische en non
foodindustrie.
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 beroepschrift
indienen.

Wet geluidhinder
Ontwerp saneringsprogramma
Het college van B en W is van plan een aantal woningen langs de
Deldenerstraat te saneren en zonodig aanvullend van geluidwerende voorzieningen te voorzien. Hiervoor is het noodzakelijk de
toekomstige geluidbelasting op deze woningen en het saneringsprogramma door de minister van Infrastructuur en Waterstaat te
laten vaststellen.

Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp saneringsprogramma met bijbehorende stukken
van 18 juli tot en met 28 augustus 2018 op afspraak inzien in
het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Bent u belanghebbende,
dan kunt u tot en met deze datum mondeling of schriftelijk een
zienswijze indienen bij het college van B en W. Voor het mondeling
indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Bert Meijer.

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.
• Laan Hart van Zuid (tussen Breemarsweg en Industrieplein),
tot en met 20 juli
• Hazelaarweg t.h.v. nr. 39, 26 juli 09.00 – 15.00 uur
• Enschedesestraat (tussen TUI en Douglas, en tot ingang
Lambertushof), tot en met 27 juli
• Castorweg (tussen Havezatenlaan en Venusstraat/hinder),
tot en met 27 juli
• Spoorviaduct Enschedesestraat (t.h.v. Karwei/hinder), tot
en met 27 juli
• Kettingstraat, tot en met 3 augustus
• Rudolfstraat (tussen Berfloweg en Karelstraat), tot en met
8 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
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 31 augustus
• Backenhagenlaan (hinder), 20 augustus tot en met 5 oktober
• Steenbokstraat (deels/hinder), 20 augustus tot en met
26 oktober
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

20 t/m Foodfestival
22.07 Stoer Voer
25.07 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.

