Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Zorgcontainer aanvragen
vanaf nu mogelijk
Vanaf nu kunnen Hengeloërs in een laagbouwwoning een zorgcontainer voor hun restafval aanvragen. Per 1 juli brengen inwoners in principe hun restafval naar een ondergrondse container
in de buurt. Sommige mensen zijn echter niet in staat hun afval
zelf weg te brengen. Die mensen kunnen een zogenoemde zorgcontainer aanvragen.
Aanvragen
Wilt u zo’n zorgcontainer hebben, dan vult u het aanvraagformulier in. Hierop geeft u aan waarom u geen gebruik kunt maken
van de ondergrondse afvalcontainer. U vindt het formulier op
www.hengelo.nl/zorgcontainer. U kunt het formulier ook afhalen
bij het Zorgloket in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en
bij Wijkracht aan de Deldenerstraat 20. Stuur het formulier voor
1 juni naar de gemeente.
Beoordelen
De gemeente Hengelo beoordeelt de aanvraag en kijkt bijvoorbeeld of er sprake is van veel medisch afval. Er wordt ook gekeken of er andere mensen in het huishouden zijn die wel in
staat zijn afval naar de ondergrondse container te brengen.
Soms wordt een afvalcoach ingeschakeld om tips en adviezen
te geven. In het uiterste geval kan een keuringsarts gevraagd
worden om advies.
Hebt u al vorig jaar al een aanvraag ingediend?
Vorig jaar heeft de gemeente voor het eerst de mogelijkheid
gegeven om een zorgcontainer aan te vragen in de buurten waar
de grijze container werd ingenomen. Mensen die in 2017 al een
aanvraag hebben ingediend en nog geen antwoord hebben ontvangen, hoeven geen nieuwe aanvraag te doen.

Gemeente op zoek naar bijzondere bomen
De gemeente Hengelo is op zoek naar bijzondere bomen. Eind
2017 stelde de gemeente de Bijzondere Bomenlijst vast. Dit
is een lijst met ruim 500 bijzondere gemeentelijke bomen
die een speciale bescherming krijgen. Bomen in particuliere
tuinen maken nog geen deel uit van deze lijst. Dat willen
de gemeente en haar groene partners (IVN, KNNV, NIVON,
Natuur- en Milieuraad Hengelo, de Hengelose Bijenvereniging
en Groei & Bloei) graag veranderen. Want ook in particuliere
tuinen staan soms prachtige bomen die extra bescherming
verdienen. Daarom roept de gemeente u op om bijzondere
bomen in uw eigen tuin aan te melden voor de Bijzondere
Bomenlijst.
Bijzondere boom
Elke boom is uniek, maar niet elke boom kan worden aangemerkt
als ‘bijzonder’. In de Bijzondere Bomenlijst wordt onderscheid
gemaakt tussen monumentale bomen, toekomstig monumentale
bomen, herdenkingsbomen en dendrologisch (plantkundig) waardevolle bomen. Bomen die op de Bijzondere Bomenlijst staan,
zijn extra beschermd. Dit betekent dat deze bomen alleen bij zeer
zwaarwegende belangen gekapt kunnen worden.
Boom op de lijst: wat betekent dit voor u?
Als de boom in uw tuin op de lijst komt, dan betekent dit dat u
de boom niet zomaar mag kappen. In ruil hiervoor wordt de boom
door de gemeente geïnspecteerd en onderhouden. Dit laatste is
uiteraard alleen mogelijk als de boom voor de gemeente goed te
bereiken is.

Herdenking 4 mei

Op vrijdag 4 mei worden in Hengelo tijdens de Nationale
Herdenking allen herdacht, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord
sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna, in
oorlogssituaties en bij vredesmissies.
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Meld uw boom aan
Wilt u een boom in uw tuin nomineren voor een plek op de
Bijzondere Bomenlijst? Stuur dan een mail naar gemeente@
hengelo.nl onder vermelding van onder vermelding van zaaknummer 2232923 - ‘Bijzondere Boom’. Een commissie van deskundigen van de gemeente beoordeelt vervolgens of de boom voldoet
aan de voorwaarden om opgenomen te worden in de Bijzondere
Bomenlijst. Uiteindelijk stelt het college van B en W dan de
nieuwe Bijzondere Bomenlijst vast.
Stille tocht en herdenking
Om 19.40 uur vertrekt de stille tocht vanaf het monument ‘Dank
aan onze bevrijders’ aan het Bevrijderslaantje via de Langestraat
naar het herdenkingsmonument op het Burgemeester Jansenplein.
Tamboerkorps Liberation loopt voorop in de tocht en speelt de
dodenmars. Muziekvereniging Concordia speelt gepaste muziek
voor het stadhuis. Na het blazen van de Taptoe worden om 20.00
uur twee minuten stilte in acht genomen. Vervolgens legt het
gemeentebestuur een krans, waarna het orkest twee coupletten
van het Wilhelmus speelt. Daarna kunnen andere mensen en organisaties kransen of bloemen leggen bij het monument.
Herdenkingsbijeenkomst
Aansluitend rond 20.15 uur is er een herdenkingsbijeenkomst in
de Lambertusbasiliek, georganiseerd door de Stichting 4 mei Herdenkingsbijeenkomst Hengelo. Het jaarthema van 2018 is ‘Jaar
van verzet’. Het Twents Mandoline en Gitaar Orkest onder leiding
van dirigent Leo van Rutte, zorgt voor de muzikale omlijsting.
Solist is Arash Roozbehi. Veteraan Erik Paskamp houdt een toespraak met als thema ‘Geef vrijheid door’. Er worden zelfgemaakte
gedichten voorgedragen door leerlingen van SBO De Batavier, de
Paus Joannesschool en Lyceum De Grundel.
U bent van harte welkom bij de stille tocht, de herdenking bij het
monument en bij de bijeenkomst in de kerk.

Tegemoetkoming bij veel
medisch afval
Hebt u veel medisch afval zoals stoma-, incontinentie- of dialysemateriaal? Dan maakt u waarschijnlijk vaker dan gemiddeld gebruik van uw ondergrondse container of moet u vaker de grijze
container laten legen. Omdat u dan bovengemiddeld hoge afvalstoffenheffing betaalt, vergoedt de gemeente een deel van deze
kosten. U kunt de tegemoetkoming vanaf nu aanvragen bij de
gemeente.
Aanvragen
Hebt u in 2017 een vergoeding ontvangen, dan krijgt u een brief
thuis. Daarbij zit een nieuw aanvraagformulier met de toetsingscriteria.
Hebt u vorig jaar geen vergoeding ontvangen maar denkt u er
in 2018 wel aanspraak op te kunnen maken, dan kunt u een
aanvraagformulier afhalen bij het Zorgloket in het stadskantoor
aan de Hazenweg 121, of downloaden via www.hengelo.nl >
Gemeentebalie > zoek op ‘Medisch afval’.
Bij het formulier voegt u bewijsmateriaal toe, bijvoorbeeld een
bon van de apotheek of de leverancier. Ook als u al bij de gemeente bekend bent, moet u opnieuw bewijzen aanleveren. Dien
de aanvraag in voor 1 oktober.

Officiële bekendmakingen

Bestemmingsplannen

Beleidsregels toekenning zorgcontainer

Ontwerp

Vastgesteld
Het college van B en W heeft op 10 april 2018 de Beleidsregels
toekenning zorgcontainer vastgesteld. Per 1 juli 2018 brengen
inwoners in principe hun restafval naar ondergrondse afvalcontainers in de buurt. Mensen die daartoe niet in staat zijn, kunnen een zorgcontainer aanvragen. In deze regels zijn de criteria
daarvoor vastgelegd. De beleidsregels zijn gebaseerd op het Uitvoeringsbesluit afvalstoffen gemeente Hengelo die op 23 januari
2018 door het college van B en W is vastgesteld.

Het plangebied wordt gevormd door het perceel gelegen aan de
Berfloweg 1, kadastraal bekend als sectie S, nummer 814. Het
plan betreft de transformatie en uitbreiding van het Vereenigingsgebouw tot hotel-, congres-, vergader- en horecafaciliteit.
Deze ontwikkeling past niet in het huidige bestemmingsplan. Om
deze ontwikkeling mogelijk te maken, is een herziening van het
bestemmingsplan noodzakelijk. Het ontwerp bestemmingsplan
Hart van Zuid, De Vereeniging voorziet hierin.

Inzien
U kunt de beleidsregels inzien via www.hengelo.nl/zorgcontainer.

Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 2 mei tot en met 12 juni 2018 op afspraak inzien in
het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.
nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0117-0201. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bertien Scholten. Tijdens
de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal
zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. 2229867. Voor
het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen
met Bertien Scholten. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend
kenbaar maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.

Uitvoeringsregeling tegemoetkoming
onvermijdbaar medisch afval
Vastgesteld

Tegemoetkoming
De vergoeding bedraagt maximaal 126 euro, afhankelijk van de
manier van afvalinzameling (ondergrondse container of grijze
container bij huis). Voor de berekening houdt de gemeente rekening met het drempelbedrag. De gedachte hierachter is dat de
meeste huishoudens, ook al scheiden ze nog zo goed, toch een
kleine hoeveelheid restafval hebben. Daarom betalen ze wel een
aantal aanbiedingen van het restafval zelf. Dat is het drempelbedrag. Voor 2018 is dit bedrag maximaal 49 euro.

Het college van B en W heeft op 10 april 2018 de Uitvoeringsregeling tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval vastgesteld.
In deze regeling is vastgelegd dat inwoners die te maken hebben
met onvermijdbaar medisch afval en daardoor bovengemiddeld
hoge afvalkosten hebben, een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen. Ook zijn de voorwaarden en het drempelbedrag vastgelegd. De uitvoeringsregeling is gebaseerd op de Verordening
tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval die op 6 maart
2018 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Collectes

Inzien
U kunt de uitvoeringsregeling inzien via www.hengelo.nl >
Gemeentebalie > zoek op ‘Medisch afval’.

Tot en met 12 mei wordt er niet gecollecteerd.

•	Hart van Zuid, De Vereeniging

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Achterhoekse Molenweg 280, 7556 GT, plaatsen dakkapel
(17-04-2018)
•	Asveldweg 19, 7556 BR, veranderen/vergroten bedrijfspand
(24-04-2018)
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dinsdag 1 mei 2018

•	Beekstraat 41, 7551 DH, plaatsen nieuwe gevellogo’s
(24-04-2018)
•	Deldenerstraat 199, 7555 AC, kappen 1 berk (17-04-2018)
•	Deurningerstraat 89, 7557 HC, plaatsen dakkapel (19-04-2018)
•	Opaalstraat 60, 7554 TS, uitbreiden bedrijfspand (19-04-2018)
•	Oude Deldenerweg 10, 7555 PR, kappen 21 eiken (24-04-2018)
•	Schalkburgerstraat 22, 7551 GT, realiseren bijgebouw
(19-04-2018)
•	Walnootstraat nabij 19, 7556 BG, oprichten 23 garageboxen
(17-04-2018)
• Willy Albertistraat 16, 7558 ZZ, verplaatsen uitweg (13-04-2018)
De publicatie van deze 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
• W
 . van Harenstraat 27, 7552 WE, vergroten woonhuis met
aanbouw en plaatsen hoekerker. Verlenging beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met de welstandtoetsing. Door
dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 12-06-2018.

Verleend
•	Achterhoekse Molenweg 271-23, 7556 GL, intern veranderen
kinderdagverblijf en aanbrengen brandscheidingen (24-04-2018)
• Billitonstraat 6, 7556 TA, plaatsen dakkapel en isoleren dak
(24-04-2018)
•	Diepenbrockstraat nabij 16, 7557 VD, kappen 1 wilg
(24-04-2018)
• Groenhofstraat nabij 3, 7553 ES, kappen 1 atlasceder
(24-04-2018)
•	Höltersweg 30A, 7556 BX, uitbreiden bestaande washal
(24-04-2018)
• Josef Haydnlaan 33 t/m 39-2 en Schubertstraat 1 t/m 13-1,
7557 CJ, renovatie pand en veranderingen t.b.v. wonen op de
begane grond (aanvraag gepubliceerd als vervangen kozijnen
verdiepingen en vervangen winkelpuien) (24-04-2018)
•	Kasbah-complex, 7552 KP, handelen met gevolgen voor beschermde monumenten (vervangen kozijnen in nissen) (25-04-2018)
• Korte Smienkweg 10, 7552 PG, handelen in strijd met bestemmingsplan (oprichten rundveestal) (24-04-2018)
•	Lansinkesweg 28A, 7553 AE (aanvraag gepubliceerd als Lansinkesweg nabij 30), handelen met gevolgen voor beschermde
monumenten (verbouwen voormalig Stork Pompen voor Techniekhuis Hengelo) (24-04-2018)
•	Ploegstraat 10, 7552 EX, vergroten/veranderen woonhuis
(24-04-2018)
• Vossenbeltweg 11, 7559 PN, kappen 1 beuk (20-04-2018)
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
Verleend
• Athenestraat 76 t/m 98, 7552 BR, oprichten 11 woningen en
1 algemene ruimte (24-04-2018)
Inzien en beroep
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskan-

toor 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.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
•	WAK18 Weekend Amateurkunst, binnenstad, 7 t/m 10 juni 2018
•	Wijkfeest Slangenbeek, grasveld Levantstraat, 13 t/m 15 juli 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
•	Dodenherdenking, Burgemeester Jansenplein, 4 mei 2018
•	Live muziek, hoek Brinkstraat/Enschedesestraat, 5 en 6 mei 2018
• Krang Festival, Weusthagpark, 10 mei 2018
•	Hemelvaartsdagfeest, Burgemeester Jansenstraat, 10 mei 2018

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.
• 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, tot en met 4 mei
•	Enschedesestraat (tussen Drienerstraat en Nieuwstraat), tot
en met 8 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, 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), 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), tot
en met 29 juni
•	Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 31 augustus
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

04.05
05.05
t/m 05.05
06.05
06.05

Stille Tocht/Dodenherdenking
Bevrijdingsdag/Reuring in de Stad
Oranjekermis
Boekenmarkt Tuindorp
Start Cultuurpodium
Houtmaat
(t/m 30 september)

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 23 april 2018 een melding op
grond van het Besluit uniforme saneringen ontvangen van Enexis
BV. Deze melding gaat over het voornemen om een bodemsanering uit te voeren aan de:
• Diamantstraat 35, kadastrale sectie E nr. 1633
Als de melding voldoet aan de Wet bodembescherming, dan mag
de melder vijf weken na de ontvangstdatum beginnen met de
sanering.

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.

