Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Informatiebijeenkomst
reconstructie Kuipersdijk

Praat mee over het coalitieprogramma op 20 juni

Hengelo heeft een nieuw college!

Op dinsdag 26 juni is er een informatiebijeenkomst over het
definitief ontwerp reconstructie Kuipersdijk. U bent tussen
17.00 en 19.00 uur van harte welkom in Wijkaccommodatie ’t
Berflo, Theaterzaal, Apolloplein 1. U kunt binnenlopen wanneer het u schikt.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met
Klaske Vos.

Maakt u woningen
toekomstbestendig?
Meld u dan aan voor de Lang zult u wonen-infomarkt!
Bent u installateur, aannemer, architect of leverancier van een
product om huizen comfortabeler en veiliger te maken? Of bent
u van een thuiszorgorganisatie of hulpdienst? En wilt u uw
diensten of producten onder de Hengelose huiseigenaren onder
de aandacht brengen? Schrijf u dan nu in voor de Hengelose
Lang zult u wonen-infomarkt op woensdag 19 september in de
Gieterij van ROC van Twente.
Lang zult u wonen-infomarkt 19 september
De gemeente Hengelo organiseert deze markt samen met de
studenten van het ROC van Twente om mensen attent te maken
op de vele mogelijkheden om hun woning veiliger en comfortabeler te maken. Zodat ze langer en plezierig op hun vertrouwde
stek kunnen blijven wonen.
Wilt u ook een stand?
Tijdens de markt kunnen ondernemers en instellingen zich gratis presenteren. Inschrijven kan tot uiterlijk 1 september,
door een e-mail te sturen naar gemeente@hengelo.nl onder
vermelding van ‘Stand Lang zult u wonen-infomarkt’. U ontvangt dan een inschrijfformulier met meer informatie.
Meer informatie over het project leest u op www.hengelo.nl/
langzultuwonen.

Collectes
Van 18 tot en met 23 juni collecteert de Maag Lever Darm
Stichting. Van 25 tot en met 30 juni collecteert het Nederlandse Rode Kruis.

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.
• Parelmoervlinder (tussen nr. 12 en Aurelia), tot en met 22
juni
• Esrein (tussen Industriestraat en Laan Hart van Zuid), tot en
met 22 juni
• Willem de Clercqstraat (hinder), tot en met 22 juni
• Robijnstraat (hinder), tot en met 22 juni
• Sprinkhaan (tussen Reimersdennenweg/Bijenkorf en Kruisspin/Ratelaar), tot en met 29 juni
• Kettingstraat, 20 juni tot en met 3 augustus
• Parelmoervlinder (tussen Aurelia en Waterjuffer/Meester
Molendijkweg), 25 tot en met 29 juni
• Laan Hart van Zuid (tussen Breemarsweg en Industrieplein),
16 tot en met 20 juli
• Rudolfstraat (tussen Berfloweg en Karelstraat), tot en met 8
augustus
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 31 augustus
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• Cantharel nabij 9 (kavel 13), 7559 RV, oprichten woonhuis en
hebben uitweg (07-06-2018)
• Engelbertsweg 3, 7554 SN, oprichten zorgwoning (tijdelijk termijn 10 jaar) (14-06-2018)
• Enschedesestraat 142, 7552 CK, handelen met gevolgen beschermde monumenten (vervangen kozijnen en herstellen voegwerk) (12-06-2018)
• Ganzenbosdijk 9, 7554 PS, verleggen uitweg (12-06-2018)

Van links naar rechts: gemeentesecretaris Jan Eshuis, wethouder Mariska ten Heuw, burgemeester Sander Schelberg,
wethouder Bas van Wakeren, wethouder Claudio Bruggink en wethouder Gerard Gerrits.
Vorige week is het nieuwe college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Tijdens een feestelijke raadsvergadering werden Bas van Wakeren (ProHengelo), Gerard Gerrits
(VVD), Mariska ten Heuw (SP) en Claudio Bruggink (D66)
unaniem gekozen als wethouder. Samen met burgemeester
Sander Schelberg en gemeentesecretaris Jan Eshuis vormen zij
de komende vier jaar het college van B en W.

voor de komende vier jaar zijn. Er is ruimte om samen met de raad
en de stad hieraan verder invulling te geven. Het nieuwe college
wil daarover graag met de raad en met u in gesprek tijdens een
Politieke Markt op 20 juni. U bent van harte uitgenodigd om
daar te vertellen wat u van het coalitieprogramma vindt. De Politieke Markt vindt plaats in de Schouwburg Hengelo en begint (voor
dit onderwerp) om 20.30 uur.

Uitnodiging
De vier partijen hebben de afgelopen weken gewerkt aan een
coalitieprogramma. Daarin staat op hoofdlijnen wat hun ambities

Bekijk het coalitieprogramma op:
www.hengelo.nl/coalitieprogramma.

Onderscheidingen voor Hengeloërs

Wie wilt u bedanken?
Veel Hengeloërs zetten zich belangeloos in voor anderen. Bijvoorbeeld als actief lid van een vereniging of als vrijwilliger in
een buurt of instelling. Er zijn verschillende onderscheidingen
om mensen te bedanken voor hun bijdrage aan de samen
leving.

Nijverbij
De Nijverbij is een blijk van dank voor personen en organisaties die
zich vrijwillig inzetten voor de Hengelose samenleving of die een
opmerkelijke prestatie hebben geleverd. Het speldje is een combinatie van de bij uit het Hengelose gemeentewapen en de stadhuistoren. De nijvere bij staat symbool voor de geleverde inzet of
prestatie.
Koninklijke Onderscheiding
Een Koninklijke Onderscheiding is een nationale onderscheiding en
bestaat uit een lintje en een draagteken. Er zijn verschillende graden. Voor deze onderscheiding gelden andere criteria, en loopt de
procedure ook anders.
Een Koninklijke Onderscheiding wordt niet alleen tijdens de lintjesregen eind april uitgereikt. Het kan ook bij een bijzondere gelegenheid, bijvoorbeeld bij een jubileum of afscheid, op een ander
moment in het jaar. Net als bij De Nijverbij.
Aanvragen
U kunt een onderscheiding aanvragen door het aanvraagformulier
in te vullen op www.hengelo.nl > Gemeentebalie > Zoek op ‘Onderscheidingen’. Daar vindt u ook een filmpje van de burgemeester die
u meer vertelt. Hebt u nog vragen of wilt u meer weten, neem dan
contact op met Anja van der Ham, medewerkster Kabinetszaken van
de gemeente.

Vindt u dat iemand een onderscheiding verdient?
Dan kunt u hem of haar voordragen voor Stadscompliment De
Nijverbij of een Koninklijke Onderscheiding.
• Oosterbosweg nabij 2, 7556 BZ, oprichten woonhuis (14-062018)
• Topaasstraat 40, 7554 TH, hebben extra uitweg en verbreden
bestaande uitweg t.b.v. parkeerplaatsen (07-06-2018)
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
• Dr. Schaepmanstraat 30, 7557 JC, plaatsen dakterras. Verlenging
beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met de constructietoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 25
juli 2018.

Verleend
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barnsteenstraat 1, 7554 TC, hebben uitweg (07-06-2018)
Buitenweg 8, 7553 BC, veranderen woonhuis (08-06-2018)
Delhezstraat 14, 7555 NX, plaatsen dakkapel (12-06-2018)
Diamantstraat nabij 44 /hoek Boekeloseweg, 7554 TA, kappen
2 sparren (aanvraag gepubliceerd als kappen 2 coniferen) (0806-2018)
Fie Carelsenstraat nabij 42, 7558 WB, kappen 1 berk (08-062018)
Gerrit Peuscherstraat nabij 143, 7558 BC, kappen 1 berk
(11-06-2018)
Libellestraat 49, 7559 BS, plaatsen dakkapel (12-06-2018)
Sportlaan Driene 2 en 4, 7552 HA, wijzigen gevels (12-06-2018)
Uranustraat nabij 32, 7557 WZ, kappen 1 esdoorn (12-06-2018)
Veenbes 16 (kavel 15), 7559 RP, (aanvraag gepubliceerd als
Veenbes nabij 10) oprichten woonhuis (08-06-2018)
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• Westermaatsweg 7, 7556 BW, kappen 1 den (13-06-2018)
• Zuidelijke Havenweg 2, 7554 RR, uitbreiden stellingen hal 1,
plaatsen stelling hal 2, 3 en 5 (08-06-2018)
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.

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.

Evenementenvergunningen

Wet bodembescherming

Aangevraagd

Ingekomen melding

Kids@thePark, Prins Bernhardplantsoen, 1 en 2 september 2018
Wijkfeest Hengelose Es, Sloetsweg, 2 september 2018
Straatfeest, Albert Cuypstraat, 22 september 2018
Sinterklaasoptocht Slangenbeek, route door wijk Slangenbeek,
18 november 2018
• Sinterklaas intocht de Noork, route door De Noork, 25 november
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 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
• Kunstmarkt, rondom de Tuindorpvijver, 17 juni 2018
• Buurtfeest, Harzstraat, 30 juni 2018
• Straatfeest, Else Mauhsstraat, 7 juli 2018

Het college van B en W heeft op 7 juni 2018 een melding op grond
van het besluit uniforme saneringen ontvangen van Stichting Beheer Techniekhuis Twente. Deze melding gaat over het voornemen
om een bodemsanering uit te voeren aan de:
• Lansinkesweg 30, kadastrale sectie L, nr. 1988
Als de melding voldoet aan de Wet bodembescherming, dan mag de
melder vijf weken na de ontvangstdatum beginnen met de sanering.

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen:
• Hermelijnstraat, 1e rechter parkeerplaats van 6 aan de achterzijde van het appartementencomplex bij ingang met de oneven
nummers 1 tot en met 17.
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 dit besluit kunt u tot 1 augustus 2018 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Elke donderdag 
Live muziek op het Burg. Jansenplein
Elke vrijdag
Nightskate Twente
Elke zondag
Heemtuin Weusthag open
Cultuurpodium Houtmaat

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 ook bellen naar
14074.

