Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Aangepaste openingstijden
Twentebad
Tot en met vrijdag 23 februari zijn de recreatiebaden in het
Twentebad gesloten in verband met de laatste renovatiewerkzaamheden. In deze periode kan er wel gezwommen worden in
het instructiebad, het 25 meter wedstrijdbad en het nieuwe
50 meter sportbad ‘buiten’. Kijk voor de aangepaste openingstijden op www.twentebad.nl.

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart

Op wie gaat u straks stemmen?
Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
U kunt dan stemmen op een kandidaat van een politieke partij
van wie u vindt dat hij of zij uw belang in de gemeenteraad
moet vertegenwoordigen.
Uw stem is belangrijk!
Waarom? Hoe hoger de opkomst bij de verkiezingen, hoe meer de
raad een afspiegeling is van wat kiezers willen. De 37 gemeenteraadsleden die de komende vier jaar in de raad komen, zijn uw
vertegenwoordigers. En zij beslissen over zaken die u aangaan.
Lijsttrekkers stellen zich voor
In Hengelo doen 12 partijen mee aan de verkiezingen. U hebt
dus echt iets te kiezen! Elke week stelt een lijsttrekker zich aan
u voor in dit weekblad. En vertelt waar hij of zij zich de komende
vier jaar voor in gaat zetten. Op www.hengelo.nl/stemmen kunt
u de interviews teruglezen. U bepaalt op 21 maart zelf op wie u
stemt en samen bepalen de kiezers wat de politieke samenstelling wordt van de Hengelose gemeenteraad.

WMO Cliëntenraad

De WMO Cliëntenraad vergadert op maandag 5 maart van 15.30
tot 17.30 uur in kamer H.027 in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. U bent hierbij van harte welkom. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de secretaris Erik Muijsert, telefoon
(074) 277 4982.

Referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Weet u nog niet op welke partij u uw stem gaat uitbrengen?
Of bent u benieuwd naar de standpunten van de partijen? Vul
dan op www.hengelo.nl/stemmen de StemWijzer in. De StemWijzer bevat 30 stellingen die u kunt beantwoorden met ‘Eens’,
‘Oneens’ of ‘Geen van beide’. Na het beantwoorden van de stellingen krijgt u te zien met welke partij u de meeste overeenkomsten heeft.

Officiële bekendmakingen
Plaatsingsplan verzamelcontainers
Vastgesteld

Op woensdag 21 maart wordt er, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen, een raadplegend referendum gehouden. Op die dag
kunt u als kiezer antwoord geven op de volgende vraag: Bent u
voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
(Wiv) 2017?

Het college van B en W heeft op 9 januari 2018 het Plaatsingsplan verzamelcontainers vastgesteld. Het plaatsingsplan wijst
concrete locaties aan waar afvalstromen kunnen worden aangeboden. Ook heeft het college de Nota van Antwoord vastgesteld.
U vindt alle documenten op www.hengelo.nl/afvalcontainers.

Tekst Wiv
Wilt u de tekst van de Wiv graag lezen? Kijk op www.hengelo.nl
> Gemeentebalie en zoek op ‘Referendum’. Onder het kopje ‘Waar
gaat de Wiv precies over?’ vindt u de gehele tekst van de wet.
Hebt u geen internet? Dan kunt u een geprint exemplaar van de
Wiv afhalen bij het Publieksplein in het stadskantoor. Dat kan
vanaf woensdag 21 februari.

Inzien en beroep
U kunt het plaatsingsplan inclusief Nota van Antwoord tot en
met 27 februari 2018 inzien op www.hengelo.nl/afvalcontainers
en bij het Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg
121. Bent u het niet eens met dit besluit, en bent u belanghebbende? Dan kunt u gedurende de inzagetermijn een beroepschrift
indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). In het beroepschrift
vermeldt u uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het
besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het niet eens
bent met het besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het
beroepschrift mee. Digitaal kunt u beroep instellen via https://
digitaalloket.raadvanstate.nl.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het referendum op www.hengelo.nl
> Gemeentebalie, zoek op ‘Referendum’. U kunt ook bellen met
14074 of mailen naar gemeente@hengelo.nl.

Collectes

Tot en met 24 februari collecteert Scouting Cunera St. Marcellinus. Van 26 februari tot en met 3 maart wordt er niet gecollecteerd.

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.
• Watertorenlaan (oneven zijde, tussen Stroweg en Waarbekenweg) en deel Waarbekenweg, tot en met 23 februari
• Willem de Clerqstraat (tussen De Clerqdwarsstraat en
Industriestraat), tot en met 2 maart
• Industriestraat (tussen Willem de Clerqstraat en De Clerqdwarsstraat), 5 tot en met 16 maart
• Plein 1918 en deels Ketelstraat/Spinnersweg/Weversweg,
tot en met 30 maart
• Industriestraat (tussen De Clerqdwarsstraat en Dikkers),
13 tot en met 28 maart
• Twekkelerweg (t.h.v. sluizencomplex), 7 en 8 april
• Hoofdweg Mozartlaan (tussen Paganini-/Schützstraat en
Palestrina-/Griegstraat), tot en met 13 april
• Watertorenlaan (even zijde, tussen Socratesstraat en
Twekkelerplein), tot en met 20 april
• Enschedesestraat (tussen Drienerstraat en Nieuwstraat),
5 maart tot en met 20 april
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 31 augustus
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

Verordening jeugdhulp en Beleidsregels jeugdhulp
Concept
In het najaar van 2014 is de lokale wetgeving vastgesteld ter uitvoering van de Wet Jeugdhulp. Inmiddels is er ruim drie jaar gewerkt met deze wetgeving en zijn er richtinggevende uitspraken
van onder andere de Centrale Raad van Beroep over een aantal
onderwerpen. Op basis van deze uitspraken is de conclusie dat
de gemeente Hengelo op de goede lijn zit in de uitvoering van
de jeugdhulp, maar dat op een aantal vlakken het beleid moet
worden aangevuld.
Het college van B en W heeft op 13 februari 2018 ingestemd met
de concept Verordening jeugdhulp en de concept Beleidsregels
jeugdhulp, en geeft deze vrij voor inspraak.
Inzien en zienswijzen
U kunt de concept verordening en concept beleidsregels van
21 februari tot en met 3 april 2018 inzien bij het Publieksplein in
het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl >
Actueel. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling
zienswijzen indienen bij het college van B en W. Voor meer informatie of het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact
opnemen met Mirjam van der Veer of Monique Nijkamp.

Straatnamen
Vastgesteld
Het college van B en W heeft op 6 februari 2018 de volgende
straatnamen vastgesteld:
•	In het plan Dalmeden voor het fiets-/voetpad vanaf de Weerribben tot aan de Hemmelhorstweg de naam Dalpad

Opperste concentratie bij het invullen van de StemWijzer door de lijsttrekkers.

Meer weten?
Via www.hengelo.nl/stemmen blijft u op de hoogte van het laatste
nieuws rondom de verkiezingen. Daar staat bijvoorbeeld ook waar
en wanneer er debatten plaatsvinden. Volg het nieuws ook via
Twitter, Facebook en Instagram.

•	Voor het verlengde van het Hollands Diep tot aan de Hagestein
de naam Hollands Diep
•	Voor de nieuwe wegen in het deelplan Meander Zuid de namen
Borgharen, Elsloo, Grevenbicht, Linne, Belfeld en Grave
•	Voor de nieuwe woonstraat vanaf de Isaäc da Costastraat nabij
de Staringstraat en de P.C. Hooftlaan de naam Isaäc da Costastraat
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 21 februari tot en met
3 april 2018 inzien bij het Publieksplein in het stadskantoor aan
de Hazenweg 121. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn
bezwaar maken bij het college van B en W. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Aalbes nabij 6 (kavel 6), 7559 RR, oprichten woonhuis en
hebben uitweg (12-02-2018)
•	Aardbei nabij 14, 7559 RS, kappen 1 es (08-02-2018)
•	Alfred Marshallstraat 2, 7559 SE, maken fundatie voor draaibank
(14-02-2018)
•	Amarilstraat 6-12, 7554 TV, kappen 2 haagbeuken (13-02-2018)
•	Diamantstraat 44, 7554 TA, vergroten bedrijfspand (07-02-2018)
•	Granaatstraat 62, 7554 TR, handelen in strijd met bestemmingsplan (vestigen dierencrematorium en kleinschalige
opvang honden en katten met zorg) (01-02-2018)
•	Heliosstraat nabij 21 (kavel 3), 7552 TZ, oprichten woonhuis
en hebben uitweg (12-02-2018)
•	Johan Kaartstraat 8, 7558 WG, oprichten erker (13-02-2018)
•	Klaas Berninkstraat 36, 7556 PL, plaatsen schutting (13-02-2018)
•	Korte Smienkweg 10, 7552 PG, aanleggen 2 kuilvoerplaten
(02-02-2018)
•	Kuipersdijk nabij 2 en nabij 20, 7552 BJ, kappen 7 lindes
(13-02-2018)
•	Landmansweg 123, 7557 ZA, oprichten bijgebouw en veranderen uitweg (13-02-2018)
•	M.A. de Ruyterstraat 14, 7556 CX, oprichten erker (07-02-2018)
• M.A. de Ruyterstraat 16, 7556 CX, vervangen berging en
oprichten erker (07-02-2018)
•	Nabij Kuipersdijk tussen 2 en 50, 7552 BJ, kappen 21 lindes
en 7 sierkersen (06-02-2018)
• Oude Deldenerweg 12, 7555 PR, kappen 20 eiken (11-02-2018)
•	Weerribben 8, 7559 VH, hebben uitweg (05-02-2018)
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
•	Aart van der Leeuwstraat 3, 7552 HS, vervangen kozijnen en
metselwerk voorkant (14-02-2018)
•	Asveldweg nabij 12, 7556 BP, kappen 3 lindes (12-02-2018)
•	Cruys Voorberghstraat nabij 193, 7558 WX, kappen 1 eik
(12-02-2018)
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•	Enschedesestraat nabij 9, 7551 EE, kappen 1 taxus, 1 linde,
2 acacia’s, 2 elzen en 2 sierkersen (12-02-2018)
•	Krabbenbosweg 118, 7555 EN, hebben uitweg (14-02-2018)
•	Lansinkesweg 1, 7553 AE (aanvraag gepubliceerd als Lansinkesweg tegenover 2), oprichten tijdelijk PET-paviljoen (12-02-2018)
•	Rika Hopperstraat nabij 66, 7558 SX, kappen 1 eik (12-02-2018)
•	Tobias Asserstraat 2 t/m 20 (even), 7555 XK (aanvraag gepubliceerd als Landmansweg nabij 178 (Tobias Asserstraat)),
oprichten 10 rijwoningen (09-02-2018)
•	Veenbes 2, 7559 RP (aanvraag gepubliceerd als Veenbes nabij 4),
oprichten woning (12-02-2018)
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
Ontvangen
•	Wilbertstraat 15F, 7556 WH, brandveilig gebruiken PSG en
BSO (13-02-2018)
De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. U kunt te zijner tijd
eventueel zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter
inzage wordt gelegd.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
•	Halve van Hengelo, FBK stadion en omgeving, 2 april 2018
•	Esreinmarkt, Industriestraat/Meijersweg/Esrein, 15 april 2018
•	NK 4x4 Trial, Leutinkveldweg, 15 april 2018
•	Oranjekermis, Burgemeester van der Dussenplein, 26 april tot
en met 5 mei 2018
• Koningsnacht/-dag, De Twee Wezen/’t Pleintje/De Blauwe
Engel/Stravinksy, nabij Burgemeester Jansenplein, 26 en
27 april 2018
•	Koningsnacht/-dag, The Three Musketeers, Pastoriestraat,
26 en 27 april 2018
•	Koningsnacht/-dag, Good Fellows, Willemstraat, 26 en 27 april
2018
•	Koningsnacht/-dag, VHBH, binnenstad, 26 en 27 april 2018
•	Koningsdag, HOV, binnenstad, 27 april 2018
•	Live muziek op koopavonden, nabij Burgemeester Jansenplein, 3 mei tot en met 27 september 2018
•	Pinksterfeesten Beckum, Haaksbergerstraat, 18 tot en met
21 mei 2018
•	Hengelo Dart Masters, grasveld Mozartlaan/Schumannstraat,
20 en 21 mei 2018
•	Avond4daagse, meerdere routes, 28 tot en met 31 mei 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.

Gedoogbeschikking
Besluit
Het college van B en W heeft besloten van 5 april tot en met
26 mei 2018 een gedoogbeschikking te nemen voor:
•	Zuidelijke Havenweg 4, Container Terminal Twente, voor het
tijdelijk toestaan van het reinigen, stralen, herstellen en opnieuw conserveren van sluisdeuren
Aan het besluit zijn voorschriften verbonden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 21 februari tot
en met 3 april 2018 op afspraak inzien in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121. Voor inzien en meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Bouwen. 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 meldingen
Het college van B en W heeft meldingen ontvangen voor:
• Haaksbergerstraat 51, De Zegger, veranderen horecabedrijf
•	Topaasstraat 50, Modelmakerij Hengelo, veranderen modelmakerij
•	Zilverstraat 5, Autobedrijf Lesscher BV, veranderen autobedrijf
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.

Maatwerkvoorschrift lozing afvalwater op
vuilwaterriool
Het college van B en W heeft besloten onder voorwaarden toe te
staan dat niet verontreinigd bedrijfsafvalwater wordt geloosd op
de gemeentelijke riolering aan de:
•	Uitslagsweg 99-1
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 21 februari
tot en met 3 april 2018 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte
en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Bent u
belanghebbende, dan kunt u tot en met deze datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W. Hebt
u bovendien een spoedeisend belang, dan kunt u schriftelijk een
verzoek om een voorlopige voorziening (bijv. schorsing) doen bij
de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Stap eens op de fiets of trek je wandelschoenen
aan en verken Hengelo en omgeving.
Wij hebben mooie wandel- en
fietsroutes in en rond Hengelo.
Wat dacht je van de Tuindorproute of een stadswandeling,
waar je alle geheimen van de
stad ontdekt.
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:
•	Boekeloseweg, plaats voor nr. 83
•	Carl Muckstraat, linker plaats van 2, links van in-/uitgang
wooncomplex ’t Voskamp
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 4 april 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

Verkeerszaken

Wijkracht, Deldenerstraat 20
• Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 12.30 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Verkeersbesluiten

Telefoon: 14074, kies optie 1 | E-mail: zorgloket@hengelo.nl

Het college van B en W heeft verkeersbesluiten genomen voor het
aanwijzen van parkeerplaatsen bestemd voor elektrische auto’s
op de volgende locaties:
•	één parkeerplaats aan de Onze Lieve Vrouwestraat
•	één parkeerplaats op het parkeerterrein aan de Simonstraat
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 21 februari tot en met
3 april 2018 inzien bij het Publieksplein in het stadskantoor aan

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.

