Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Infomarkt Lang zult u wonen

Met leuke acties en een ‘stil uurtje’

Hoe kunt u uw woon- en leefomgeving veiliger en comfortabeler maken, om langer en prettiger te kunnen blijven wonen?
Bezoek de informatiemarkt en vraag advies over uw persoonlijke
thuissituatie.

Van 19 tot en met 23 september staat ie weer in Hengelo: de
Lambertuskermis. De kermis staat dit jaar in de De Wetstraat,
Telgen, Brinkstraat, Enschedesestraat (deels), Wemenstraat
(deels), Burgemeester Jansenplein en uiteraard op de Markt.
Ook zijn er weer allerlei leuke acties.

Datum:
Tijd:
Locatie:
Info:

Woensdag 19 september
15.00 tot 20.00 uur
ROC van Twente, Gieterij 200
http://hengelo.langzultuwonen.nl

Aandacht voor dementie

Deze week is het de Week van de 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. In deze week organiseren Carintreggeland,
TriviumMeulenbeltZorg en Wijkracht allerlei activiteiten die in
het teken staan van leven en omgaan met dementie. Voor alle
inwoners van Hengelo en Borne, voor vrijwilligers, mantelzorgers
en zorgmedewerkers. Kijk voor de activiteiten en meer informatie op www.wijkrachthengelo.nl > Nieuws > Met elkaar dementievriendelijk > Week van de Dementie 17 - 25 september 2018.
Kom langs in de bus!
Hebt u vragen over dementie? Bezoek dan deze week de ‘Baliebus’ en ontvang antwoord van deskundigen. Ook kunt u testen
hoe dementievriendelijk u bent.
Wanneer en waar?
Woensdag 19 september
		
Donderdag 20 september
		
Vrijdag 21 september
		
Zaterdag 22 september
		

09.00 - 12.30 uur
Warenmarkt, Rheineplein, Borne
11.00 - 15.00 uur
Winkelcentrum Groot Driene
10.00 - 14.00 uur
PLUS supermarkt, Agathaplein
11.00 - 15.00 uur
Wemenstraat

Lambertuskermis weer in Hengelo!

Bezoekers vanuit heel Twente komen naar de kermis voor de bekende en nieuwe attracties. Nieuw dit jaar zijn o.a. de Goldmine Tower
met een 90 meter vrije val, de Zweefmolen (40 meter), Zanzibar
(spookhuis) en de Reactor.
Bonnenactie basisschoolleerlingen
Leerlingen van de Hengelose basisscholen kunnen op woensdag
19 september om 15.00 uur de flyer inleveren die ze via hun
school hebben gekregen. Als ze er op tijd bij zijn, krijgen ze twee
speciale bonnen waarmee ze diezelfde dag tussen 15.00 en 18.00
uur in een aantal kermisattracties kunnen. Bij deze actie geldt: de
hoeveelheid bonnen is beperkt, dus op = op.
Stil uurtje
Na het succes van vorig jaar is er ook dit jaar op zondag 23 september tussen 12.00 en 13.00 uur een ‘stil uurtje’. Dan draaien
de attracties zonder geluid en zonder lichteffecten. Dit uur is er
speciaal voor kinderen die geen of weinig prikkels kunnen verdragen zoals bij autisme. Maar ook voor kleine kinderen of ouderen
kan dit een fijn moment zijn om de kermis te bezoeken.
Winacties sociale media
Via de Facebookpagina en Instagram van de Lambertuskermis
deelt de kermisorganisatie weer leuke acties. Zo zijn er winacties waarbij muntenpakketten kunnen worden gewonnen of een
compleet verzorgd avondje kermis. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/kermis en kijk voor nieuwtjes en winacties op
www.facebook.com/lambertuskermishengelo of volg Instagram
Lambertuskermis.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen

Alzheimer Café Hengelo
De Week van de Dementie wordt op dinsdag 25 september afgesloten met o.a. een filmvertoning en een interactieve lezing over
dementie. U bent om 19.30 uur van harte welkom bij het Alzheimer Café in de Waterstaatskerk, Deldenerstraat 20. De toegang is
gratis, aanmelden is niet nodig. De zaal is vanaf 19.00 uur open,
parkeren kan bij het Mitchamplein.
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.

WMO Cliëntenraad

De WMO Cliëntenraad vergadert op maandag 1 oktober van
15.30 tot 17.30 uur in kamer H.027 in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121. U bent hierbij van harte welkom. Kijk voor meer
informatie op www.wmocrhengelo.nl of neem contact op met de
secretaris Erik Muijsert, telefoon (074) 277 4982.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 2 oktober vanaf 19.30 uur
in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda staat onder meer een voorstel over de 3e wijziging van de Beleidsbegroting
2018. De wijziging heeft betrekking op de raadsvoorstellen in deze
vergadering en collegebesluiten in de voorliggende periode. De
actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u vanaf 20 september op www.hengelo.nl/bestuursagenda. U kunt ook gebruik
maken van de computers bij het Publieksplein in het stadskantoor.

Collectes

Tot en met 22 september collecteert de Nierstichting Nederland.
Van 24 tot en met 29 september collecteert Handicap NL (voorheen Fonds Verstandelijk Gehandicapten).

De kermis is open op:
Woensdag 13.30 tot 23.00 uur
Donderdag 13.30 tot 23.00 uur
13.30 tot 00.00 uur
Vrijdag
10.00 tot 00.00 uur
rdag
Zate
12.00 tot 22.00 uur
ag
Zond

•	Breemarsweg 19, 7553 HP, hebben uitweg (05-09-2018)
•	Brouwerij nabij 208, 7553 RB, oprichten tiny house (tijdelijk
voor 5 jaar) en plaatsen 6 zonnepanelen (12-09-2018)
•	Dieselstraat 54, 7553 TK, plaatsen 30 PV-panelen en onderhoudswerkzaamheden gebouw (10-09-2018)
•	Drieneresweg 124, 7552 PD, kappen 20 eiken (06-09-2018)
•	Enschedesestraat 20, 20A, 20B, 20C, 24-I en 24-II, 7551 EN,
verbouwen parfumerie en vervangen reclame (10-09-2018)
• Flemingstraat 26, 7555 BN, plaatsen dakkapel (09-09-2018)
•	Henry Dunantstraat nabij 26, 7552 DH, kappen 1 sierkers
(10-09-2018)
• Lage Weide 3, 7556 NA, handelen in strijd met bestemmingsplan (veranderen/vergroten zwembadcomplex) (06-09-2018)
•	Lansinkesweg 59, 7553 AE, veranderen brandweerkazerne
Hengelo Centrum (07-09-2018)
•	Rachmaninofstraat 20, 7558 DN, plaatsen extra kozijn voorgevel
(09-09-2018)
•	Spinelstraat 30, 7554 TW, hebben tweede uitweg (28-08-2018)
•	Venderinksweg nabij 64 (Aletta Jacobslaan), 7555 VD,
oprichten 43 woonhuizen (11-09-2018)
•	Weerribben nabij 5 (kavel 4), 7559 VH, oprichten woonhuis
en hebben uitweg (07-09-2018)
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
•	Het Plein nabij 10, 7559 SR, handelen in strijd met bestemmingsplan (realiseren tijdelijke parkeerplaatsen). Opschorten
beslistermijn op verzoek van de aanvrager. Door dit besluit is
de uiterste nieuwe beslisdatum 05-12-2018.

Verleend
•	Dasstraat 19 en 21, 7559 AA, wijzigen kozijn in voorgevel
(12-09-2018)
• 3e Flierveldsdwarsweg nabij 12, 7554 SZ, oprichten schuilstal
(12-09-2018)
•	Laurens Bogtmanstraat 12, 7558 HP, oprichten erker
(12-09-2018)
•	Markt 1, 7551 CG, plaatsen gevelreclame (10-09-2018)
•	Meester Molendijkweg 74, 7559 DW, verbouwen woonhuis
(07-09-2018)

Candle Night
Op zaterdag 22 september is er weer een CandleNight in de
Lambertusbasiliek. Tussen 18.30 en 23.00 uur kunnen mensen
een kaarsje opsteken in de sfeervolle, met kaarsen verlichte kerk.
Deze avond wordt muzikaal omlijst door zang van de koren Voices
to Heaven en de Koorschool (kinderkoor) en door orgel en trompet.
Warenmarkt op Stationsplein
De warenmarkt staat op woensdag 19 september en zaterdag
22 september op het Stationsplein. Wilt u weten waar uw vertrouwde kraam staat? Op de Facebookpagina Markt Hengelo staan
de plattegrondjes met de plek van alle kramen.
Parkeren tijdens kermis
In verband met de Lambertuskermis is het van maandag 17 september 06.00 uur tot maandag 24 september 18.00 uur niet mogelijk om te parkeren aan de De Wetstraat, op het Burgemeester
Jansenplein en het Van der Dussenplein. U kunt uw auto parkeren
op een van de overige parkeerterreinen in de stad.
•	Paul Steenbergenstraat 5, 7558 MV, vervangen reclame
(06-09-2018)
•	Primulastraat 1 t/m 12, Resedastraat 17 t/m 43 (oneven),
Goudsbloempad 1 t/m 15 (oneven) en 2 t/m 24 (even) en
Gentiaanpad 1 t/m 8, 7555 DB, revitaliseren 54 portiekwoningen (11-09-2018)
•	Schneiderstraat 38, 7555 LX, veranderen en vergroten woonhuis (12-09-2018)
•	Simon Vestdijkstraat 15, 7552 NR, oprichten schuur (12-09-2018)
•	Zuidelijke Havenweg 4, 7554 RR, milieuneutraal wijzigen opslag (14-09-2018)
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
Verleend
•	Lambertuskermis, binnenstad, 19 tot en met 23 september 2018
•	Oktoberfest, café De Appel, Nieuwstraat/Enschedesestraat,
19 tot en met 23 september 2018
•	Willemstraat zingt Hazes, Willemstraat, 22 september 2018
•	Straatfeest, Albert Cuypstraat, 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:
•	Bornsestraat 20, eetcafé Azis, oprichten eetcafé
•	Lage Weide 3, Twentebad, verplaatsen entree zwembad naar
horeca-zijde
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.

www.hengelo.nl
dinsdag 18 september 2018

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten
Het college van B en W heeft de volgende verkeersbesluiten genomen:
•	Het aanwijzen van twee bushaltes in de Beukweg
•	Het openstellen van de fietssnelweg F35, gelegen op het
grondgebied van de gemeente Hengelo, voor speed-pedelecs
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 19 september tot en
met 30 oktober 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:
•	De Wilmskamp, 1e rechter, extra brede plaats van 8, op het
parkeerterrein horend bij het appartementencomplex
•	Spiegelstraat, 1e rechter plaats van 6, op het parkeerterrein bij
appartementencomplex De Spiegelhoek
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende tekening, die deel uitmaakt van het besluit, inzien bij het Publieksplein in het stadskantoor aan de Ha-

zenweg 121. Tegen deze besluiten kunt u tot 31 oktober 2018 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

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.
• B
 innenhavenstraat (tussen Breemarsweg en Weth. Voogdgeertstraat/hinder), tot en met 20 september
• Havenkade/Kanaalstraat, tot en met 20 september
• Havenkade/Schippersstraat (hinder), tot en met 20 september
• Granaatstraat (deels), tot en met 27 september
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 28 september
• Castorweg (tussen Deurningerstraat en Old Ruitenborgh/
hinder), tot en met 28 september
• Dr. A. Kuyperstraat (tussen Abelenstraat en Hengelose Esstraat), tot en met 28 september
• Brouwerij (hinder), tot en met 4 oktober
• Steenbokstraat (deels/hinder), tot en met 26 oktober
• Kruising Breemarsweg/Laan Hart van Zuid, 1 oktober tot
en met 2 november
• Backenhagenlaan (hinder), tot en met 2 november
• Isaäc da Costastraat (tussen Anton van Duinkerkenstraat en
Staringstraat), 8 oktober tot en met 9 november
• Breemarsweg (tussen Boekeloseweg en Langelermaatweg),
tot en met 9 november
• Enschedesestraat (tot kruising Wemenstraat/Brinkstraat),
tot en met eind december
• Boekelosebrug, tot juni 2019

19.09 Informatiemarkt Lang zult u wonen
19 t/m Lambertuskermis
23.09
20.09 Buitenfilm Kulturhus
Hasselo
t/m 23.09 RAAM!KUNST
t/m 25.09 Week van de
Dementie

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.

