Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Gemeenteraadsverkiezingen

Nieuwbouwplan in buurt ’t Rot

Op woensdag 21 maart kunt u stemmen op de politieke partij
van uw keuze. Op de twee pagina’s na dit Gemeentenieuws leest
u waar de lijsttrekkers van alle partijen zich de komende vier jaar
voor gaan inzetten.

Wie op zoek is naar een kavel kan binnenkort ook weer terecht in de buurt ’t Rot. Op donderdag 5 april start de verkoop
van circa vijf bouwkavels in het nieuwbouwplan Landmanserve. De start verkoop is van 16.00 tot 18.00 uur in wijkcentrum De Sterrentuin.

Start kavelverkoop Landmanserve

De gemeente kan in deze fase één bouwterrein aanbieden, waarvan particulieren zelf een breedtemaat kunnen kiezen. Daarnaast
bestaat deze fase van het project uit een aantal projectwoningen
van Roosdom Tijhuis waarvan de verkoop al is gestart, en een
rijwoning van Nijhuis Bouw BV.

Volg de uitslag live
U bent van harte welkom om de uitslag die dag vanaf 21.30 uur
live te volgen in het stadskantoor aan de Hazenweg. Voor een
hapje en drankje wordt gezorgd.

Openbare zitting
centraal stembureau
Op vrijdag 23 maart stelt het centraal stembureau van Hengelo
de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen officieel vast en
maakt ze bekend. De zitting begint om 10.00 uur in kamer H.027
van het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en is openbaar. Als
u wilt, kunt u erbij aanwezig zijn.

Gratis compost en ferment
ophalen
Tot en met vrijdag 23 maart kunt u op vertoon van uw milieupas, zolang de voorraad strekt, gratis compost en ferment ophalen bij het Milieupark aan de Wegtersweg. Dit is alleen los
verkrijgbaar dus u moet zelf een paar emmers of zakken en een
schep meenemen. Het Milieupark is tot en met zaterdag open
van 09.30 tot 16.00 uur.

Hengelose Opschoondag

Doet u ook mee aan de Landelijke Opschoondag op zaterdag
24 maart? Op deze dag gaan mensen in het hele land de straat
op om samen zwerfafval in hun buurt op te ruimen. In Hengelo
is er o.a. een opschoonactie in Beckum en Oele, het Vikkerhoekbos en langs de fietssnelweg F35. Op www.supportervanschoon.nl
ziet u of er in uw buurt een actie is en doe mee! Onder de deelnemende groepjes verloot de gemeente een aantal tegoedbonnen.

Inloopbijeenkomst
Tuindorp ‘t Lansink
Ontwerp bestemmingsplan
Op dinsdag 27 maart organiseert de gemeente een bijeenkomst
over het ontwerp bestemmingsplan Tuindorp ’t Lansink 2018.
Tijdens deze bijeenkomst kunt u het ontwerp bekijken en vragen
stellen. U bent van harte welkom tussen 18.00 en 20.00 uur in
de hal van het ROC van Twente, Gieterij 200. Voor vragen kunt u
contact opnemen met Antoine Mahler. Kijk voor meer informatie
en de procedure onder ‘Officiële bekendmakingen’.
Karakteristieke panden en erfafscheidingen
Tegelijkertijd is er ook een bijeenkomst over karakteristieke panden en erfafscheidingen in het Tuindorp ’t Lansink. Uitgelegd
wordt hoe de lijst met deze panden en objecten tot stand is gekomen en wat dat betekent. Beheer en onderhoud van de woning/
erfafscheiding is ook een thema. U kunt vragen stellen en uw
opmerkingen kenbaar maken. Van 18.30 tot 19.00 uur wordt er
een presentatie gegeven. Voor vragen kunt u contact opnemen
met Jan Kees Stegeman.

Afscheid en installatie
gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 27 maart en donderdag
29 maart vanaf 19.30 uur in Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44.
In de vergadering van dinsdag 27 maart staan het afscheid van
de gemeenteraad in zijn huidige vorm en de geloofsbrieven van
raadsleden voor de nieuwe gemeenteraad centraal. Vanaf 21.30
uur kunt u afscheid nemen van de huidige gemeenteraad in de
foyer beneden.
Op donderdag 29 maart vindt, ook in de Schouwburg Hengelo,
de installatie van de nieuwe raadsleden plaats. Aansluitend
kunt u vanaf 20.15 uur informeel kennismaken met de nieuwe
gemeenteraad in de foyer boven.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering is waarschijnlijk op
dinsdag 10 april.

Landmanserve
De bouwkavels liggen achter op de nieuwbouwlocatie Landmanserve.
Aan de achterzijde van de bouwkavels ligt een groene zone tot de
sportvelden. De combinatie van de ligging aan de rand van de wijk
en het groene karakter maken het tot een prettige woonomgeving.
Zelf grootte bepalen
Als u bij de eerste inschrijvers hoort, bepaalt u de ligging en kavelbreedte zelf. De minimale breedte voor een vrijstaande woning is

Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Ontwerp
• Tuindorp ’t Lansink 2016
Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Daarom
wordt het bestemmingsplan Tuindorp ’t Lansink uit 2005 geactualiseerd. Het bestemmingsplan Tuindorp ’t Lansink 2016 is een conserverend plan, waarin het huidige gebruik wordt vastgelegd. Nieuwe
ontwikkelingen worden dus niet meegenomen in het bestemmingsplan. De grens van het bestemmingsplan wordt gevormd door de
grens van het beschermd dorpsgezicht. Ruwweg is dat het gebied
tussen de Ainsworthstraat, spoorlijn Hengelo-Zutphen, Lansinkesweg, Willem de Clercqstraat, Beckumerstraat, Oelerweg en ‘t Onland.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken
van 21 maart tot en met 1 mei 2018 op afspraak inzien in het
stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl/?id=NL.
IMRO.0164.BP0087-0201. Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met Antoine Mahler. Tijdens de inzagetermijn
kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 2220013. Voor het
mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met
Antoine Mahler. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar
maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.
Op dinsdag 27 maart is er een inloopbijeenkomst. Kijk voor meer
informatie in het bericht onder ‘Hengelo in het kort’.

Gewijzigd vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 6 maart 2018 het volgende bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld:
• Hengelo Noord, Hasseler Es
Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Daarom
is het bestemmingsplan Hengelo Noord uit 2007 geactualiseerd.
Het betreft het deel dat ziet op de Hasseler Es. Dit is een conserverend plan, waarin het huidige gebruik is vastgelegd. Nieuwe
ontwikkelingen zijn dus niet meegenomen in het bestemmingsplan. De grens van het bestemmingsplan wordt globaal gevormd
door Deurningerstraat, Bartelinkslaantje, Oldenzaalsestraat,
Borgmanweg en Hasselerbeek.
Wijzigingen
Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is een aantal wijzigingen in het vastgestelde plan opgenomen. Het betreft onder
andere een wijziging in de regels en ook de toelichting is nog
wat aangevuld. Een overzicht van alle wijzigingen vindt u in de
staat van wijzigingen.
Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van
21 maart tot en met 1 mei 2018 op afspraak inzien in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl/?id=NL.
IMRO.0164.BP0098-0301. Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met Geri Dijkhuis of Bertien Scholten. Tijdens
de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
(Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten dat zij geen zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingebracht. Daarnaast kan iedere belanghebbende beroep instellen
tegen de planonderdelen die gewijzigd zijn vastgesteld. Het besluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op
2 mei 2018. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift
kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige
voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking

13 meter. Er is al een bouwkavel in dit gebied vanaf circa 330 m².
De vaste grondprijs is € 302,50 per m² inclusief BTW, dus er zijn
al kavels vanaf € 99.800.
Start verkoop
U bent welkom op donderdag 5 april vanaf 16.00 uur in wijkcentrum
De Sterrentuin aan de Neptunusstraat 51. Wie het eerst komt, heeft
de eerste keus. Als u in aanmerking wilt komen voor een bouwkavel,
moet u een ingevuld inschrijfformulier meenemen. U vindt dit formulier en meer informatie op www.kavelsinhengelo.nl.
totdat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een
beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op www.raadvanstate.nl
of neem contact op met Geri Dijkhuis of Bertien Scholten.
De gemeenteraad heeft op 6 maart 2018 het volgende bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld:
• Meander Zuid
Bestemmingsplan ‘Dalmeden’ is een globaal bestemmingsplan, met
uitwerkingsbevoegdheid. Voor de woongebieden Kern Noord, Kern
Zuid, Bos Noord, Bos Zuid, Kamers, deel 1 en Stromen zijn uitwerkingsplannen opgesteld. Een groot deel van de kavels is verkocht
of in optie. Uitgifte van een volgend woongebied is wenselijk. Het
voorliggende bestemmingsplan maakt de bouw van woningen in
woongebied Meander Zuid mogelijk. Het betreft echter een herziening van het bestemmingsplan Dalmeden en geen uitwerkingsplan.
Wijzigingen
Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is een aantal
wijzigingen in het vastgestelde plan opgenomen. Het betreft wijzigingen in de toelichting, regels en op de verbeelding. Een overzicht van alle wijzigingen vindt u in de staat van wijzigingen.
Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van
21 maart tot en met 1 mei 2018 op afspraak inzien in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl/?id=NL.
IMRO.0164.BP0114-0301. Voor het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met Marije Brummelhuis of Gonny Boers. Tijdens
de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Geen beroep kan worden ingesteld
door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten
dat zij geen zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingebracht.
Op het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan
Meander Zuid is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Op de
website van de Raad van State staat vermeld welke gevolgen dit
heeft voor het beroepschrift. Vermeld in het beroepschrift dat de
Crisis- en herstelwet van toepassing is.
Daarnaast kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de
planonderdelen die gewijzigd zijn vastgesteld. Het besluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 2 mei
2018. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u
de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking
totdat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een
beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op www.raadvanstate.nl
of neem contact op met Marije Brummelhuis of Gonny Boers.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• Bartelinkslaantje nabij 22, 7558 PS, kappen 1 den (13-03-2018)
• Beekstraat 14, 7551 DP, handelen in strijd met bestemmingsplan (horeca-activiteiten) (07-03-2018)
• Bornsestraat 134, 7556 BK, verbouwen woonhuis (09-03-2018)
• Bronforelstraat tegenover 43, 7559 ME, oprichten 14 grondgebonden eengezinswoningen met berging en erfafscheidingen
(06-03-2018)
• Brusselstraat nabij 121, kavel 3, 7559 NW, oprichten woonhuis en hebben 2 uitwegen (08-03-2018)
• Coba Kellingstraat 6, 7558 ZA, hebben uitweg (11-03-2018)
• Drienerbeekweg 7A, 7557 AM, realiseren extra slaapkamer op
uitbouw (05-03-2018)
• Hamerstraat 2 en 4, 7556 MZ, verbouwen winkel tot sportschool en herinrichten parkeerterrein (07-03-2018)
• Hertzogweg 4 en 6, 7551 HE, hebben 2 uitwegen (05-03-2018)

www.hengelo.nl
dinsdag 20 maart 2018

Op papier en online beschikbaar

Gemeentegids 2018 is uit
De gemeentegids 2018 is verschenen. Een handzaam boekje met veel nuttige informatie over Hengelo. Bijvoorbeeld over het gemeentebestuur, veiligheid, afvalinzameling
en zorg en ondersteuning. Of zoekt u het adres van een school, sportclub of instelling
in de gezondheidszorg? U vindt het in de gemeentegids.
Gratis afhalen
U kunt vanaf nu een papieren gids gratis afhalen in het stadskantoor aan de Hazenweg, bij de
bibliotheek aan de Beursstraat, bij Hengelo Promotie aan de Markt of bij een buurt- of wijkcentrum.
Online raadplegen
U kunt de gemeentegids online raadplegen via www.hengelo.nl > Gemeentebalie > zoek op
‘Gemeentegids’ of via www.lokaaltotaal.nl/hengelo.
U kunt de gids als eBook direct bekijken via www.lokaaltotaal.nl/gidsen/hengelo.

• Josef Haydnlaan 33 t/m 39-2 en Schubertstraat 1 t/m 13-1,
7557 CJ, vervangen kozijnen verdiepingen en vervangen winkelpuien (07-03-2018)
• Molenstraat 16, 7551 DC, wijzigen verleende omgevingsvergunning O-2017-0377 (brandscheiding en bergingsdeur) (08-03-2018)
• Timmersweide nabij 8, 7556 MA, kappen 1 eik (08-03-2018)
• Tobias Asserstraat nabij 2 (Landmansweg en Raoul Wallenbergstraat), 7557 XC, oprichten 20 woonhuizen (13-03-2018)
• Torenlaan 60, 7559 PB, uitbreiden clubhuis met extra kleedkamers (11-03-2018)
• Uitslagsweg 181, 7556 LP, handelen in strijd met bestemmingsplan (aanpassen bijgebouw tot woonruimte) (06-03-2018)
• Vossenbeltweg 11, 7559 PN, kappen 1 beuk (08-03-2018)
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
• Lansinkesweg nabij 30, 7553 AE, handelen met gevolgen voor
beschermde monumenten (verbouwen voormalig Stork Pompen
voor Techniekhuis Hengelo). Verlenging beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met de brandveiligheidstoetsing.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 25-04-2018.

Verleend
• Aardbei nabij 14, 7559 RS, kappen 1 es (15-03-2018)
• Braam 3 (kavel 6), 7559 RE (aanvraag gepubliceerd als Braam
nabij 5, kavel 6), hebben uitweg (14-03-2018)
• Breemarsweg 181, 7553 HG, plaatsen/vervangen dakkapel
(15-03-2018)
• Esrein 3, 5 en 7, 7553 CX, plaatsen gevelreclame (09-03-2018)
• Grobbenweg 25, 7555 PP, kappen 1 kastanje (15-03-2018)
• Heliosstraat 17, 7552 TZ (aanvraag gepubliceerd als Heliosstraat nabij 21, kavel 3), oprichten woonhuis en hebben uitweg (14-03-2018)
• Hertzogweg 4 en 6, 7551 HE, hebben 2 uitwegen (14-03-2018)
• Jan Tinbergenstraat 182 en 184, 7559 SP, intern verbouwen
bedrijfspand (14-03-2018)
• Korte Smienkweg 10, 7552 PG, aanleggen 2 kuilvoerplaten
(09-03-2018)
• Mr. P. J. Troelstrastraat 130A en Berkweg 67A t/m 67E,
7556 CM (aanvraag gepubliceerd als Berkweg 69), oprichten
fysiotherapiepraktijk met 5 appartementen (14-03-2018)
• Oosterveldsingel 2, 4A t/m 4C, 7558 PJ (aanvraag gepubliceerd als Oosterveldsingel nabij 23, kavel 1), oprichten kantoorpand en plaatsen gevelreclame (12-03-2018)
• Stadionlaan 86, 7552 VC, plaatsen schutting (15-03-2018)
• Weerribben 4, 7559 VH, hebben uitweg (14-03-2018)
• Willem Kloosstraat nabij 33, 7552 LW, kappen 1 eik (15-03-2018)
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
• Achterhoekse Molenweg 271-23, 7556 GL, brandveilig gebruiken kinderdagverblijf (12-03-2018)
De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. U kunt te zijner tijd
eventueel zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter
inzage wordt gelegd.

Ontwerpbesluit
• Boekeloseweg hoek Diamantstraat (nabij Zirkoonstraat 4),
7554 TT, oprichten schakelstation (14-03-2018)

Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 21 maart tot en met 1 mei
2018 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in
het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn
kunt u schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van B en W.
Desgewenst kunt u mondeling uw zienswijzen kenbaar maken.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
Buurtfeest, Willem de Clercqstraat 15, 14/15 april 2018
Dodenherdenking, Burgemeester Jansenplein, 4 mei 2018
TwenteRun, route door Hengelo, 25 en 26 mei 2018
Wielerronde en Nacht van Hengelo, binnenstad, 31 mei tot
en met 2 juni 2018
• Nacht van Hengelo, horeca, binnenstad, 1 juni 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
•
•
•
•

Earth Hour 2018, Enschedesestraat, 24 maart 2018
Street Food & Fashion Festival, De Wetstraat, 24 en 25 maart 2018
Palmpasenoptocht, route door Hasseler Es, 25 maart 2018
Palmpasenoptocht, route door Tuindorp ’t Lansink, 25 maart 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 Irma Linderman. Kijk voor meer
informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Maatwerkvoorschrift lozing afvalwater op vuilwaterriool
Het college van B en W heeft besloten onder voorwaarden toe te
staan dat bedrijfsafvalwater wordt geloosd op de gemeentelijke
riolering aan de:
• Robijnstraat 6A, Duplaco BV
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 21 maart tot
en met 1 mei 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.

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaatsen
Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaatsen toe te wijzen:
• Hennepstraat, 3e rechter plaats, links van centrale ingang
wooncentrum De Korenbuurt
• Hennepstraat, 1e linker plaats, rechts van oprit naar parkeerterrein wooncentrum De Korenbuurt

24.03
24.03
24.03
24 en
25.03

Hengelose Opschoondag
Winter Triatlon Twente
Earth Hour
Street Food &
Fashion Festival

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 1 mei 2018 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Collectes
Tot en met 24 maart collecteert het Reumafonds. Van 26 tot en
met 31 maart collecteert de stichting ZOA.

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.
• Veloursstraat (boring), tot en met 22 maart
• Willem de Clerqstraat (tussen De Clerqdwarsstraat en Industriestraat), tot en met 30 maart
• Industriestraat (tussen Willem de Clerqstraat en De Clerqdwarsstraat), tot en met 30 maart
• Plein 1918 en deels Ketelstraat/Spinnersweg/Weversweg,
tot en met 30 maart
• Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot
en met kruising Buitenweg), tot en met 30 maart
• Westerflier, tot en met 30 maart
• Twekkelerweg (t.h.v. sluizencomplex), 7 en 8 april
• Gieskesstraat (tussen Metropool/NS-oprit en parkeergarage), 22 maart tot en met 12 april
• Hoofdweg Mozartlaan (tussen Paganini-/Schützstraat en
Palestrina-/Griegstraat), tot en met 13 april
• Industriestraat (tussen De Clerqdwarsstraat en Dikkers),
30 maart tot en met 18 april
• Watertorenlaan (even zijde, tussen Socratesstraat en Twekkelerplein), tot en met 20 april
• Enschedesestraat (tussen Drienerstraat en Nieuwstraat),
tot en met 20 april
• Saffierstraat en Smaragdstraat (éénrichtingverkeer vanaf
Diamantstraat richting Robijnstraat), tot en met 30 april
• Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot
en met kruising Vijverlaan), tot en met 4 mei
• Industriestraat (tussen Dikkers en Kerkstraat), 18 april tot
en met 4 mei
• Rechterenstraat, 26 maart tot en met 4 mei
• Gieskesstraat (tussen parkeergarage en Veloursstraat),
13 april tot en met 9 mei
• Rande, 30 april tot en met 18 mei
• Heeckerenstraat, 7 mei tot en met 8 juni
• Alerdinck, 4 tot en met 15 juni
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot
en met 31 augustus
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

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.

Op wie gaat u stemmen op
Informatie van de gemeente Hengelo

Deze partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U kunt dan stemmen op de politieke
partij van uw keuze. Uw stem is belangrijk. Want
de gemeenteraad beslist over zaken die u aangaan.
In Hengelo doen twaalf politieke partijen mee aan
de verkiezingen. Op deze pagina’s leest u in het
kort waar de partijen voor staan. Het is een selectie uit eerdere interviews met de lijsttrekkers in
dit weekblad. U vindt op www.hengelo.nl/stemmen
de complete interviews.

Lijst 1

Pro Hengelo

Wat onderscheidt uw partij het
meest van de andere partijen?
‘Wij willen de inwoners meer betrekken bij het maken van plannen voor deze stad. Er moet in
een vroeger stadium beter naar
hen worden geluisterd, dus niet
pas als de plannen er al liggen.
Bestuurders moeten niet bang
zijn voor kritiek, ze kunnen daar
juist hun voordeel mee doen. We
doen concrete voorstellen. Met
Bas van Wakeren
het maken van ons eigen plan
voor de binnenstad (Wij houden van Hengelo) hebben wij als
partij alvast het goede voorbeeld gegeven. ProHengelo heeft
zich als oppositiepartij ook altijd positief kritisch opgesteld.
Goede ideeën hebben we altijd gesteund, maar zaken als de peperdure nieuwbouw van het stadskantoor of de aanleg van het
miljoenen verslindende Warmtenet vonden wij niet nodig.’
Waar wilt u over vier jaar trots op zijn?
‘In onze stad is er nog genoeg werk aan de winkel. Zo kent Hengelo een aantal onveilige verkeerssituaties die we dringend moeten aanpakken: de Industriestraat bij het ROC van Twente, het
Mitchamplein en de T-kruising Hasselerbaan-Westelijke Esweg.
Maar ook andere zaken vragen onze voortdurende aandacht. Een
van de belangrijkste thema’s blijft wat ons betreft de zorg. Er
moet een kwalitatief goede en betaalbare jeugdzorg zijn.’
ProHengelo heeft ook het onderwerp duurzaamheid hoog in het
vaandel staan. De plannen zijn er al: ‘Langs de A35, in de omgeving van Twence, kunnen windmolens worden gebouwd. In het
centrum zijn de platte daken een prima plaats voor de zonnecollectoren. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan een
energieneutrale binnenstad.’

Lijst 2

SP

Wat onderscheidt uw partij het
meest van de andere partijen?
‘Ons activisme, dat is waarin
onze partij zich het meest onderscheidt. Neem bijvoorbeeld
de acties voor het behoud van de
spoedeisende hulp (SEH) in het
ziekenhuis in Hengelo, het behoud van werk bij Siemens of voor
huurverlaging; het was de SP die
als eerste opstond om de strijd
aan te gaan. Activisme is altijd
Mariska ten Heuw
de basis geweest van onze partij.
Samen strijden voor de goede zaak. Je moet als partij ook buiten
de gemeenteraad actief zijn om te laten zien waar je voor staat.’
Waar wilt u over vier jaar trots op zijn?
‘Hengelo is een sociale stad en ik zou er trots op zijn als we dat
dan nog steeds kunnen zeggen. We moeten het sociale karakter
van onze stad en het sterke verenigingsleven behouden. Ik ben
ook trots als we erin slagen om de industriële werkgelegenheid
te behouden en als blijkt dat de nieuwe en innovatieve industrie
nog steeds een plek heeft in deze stad en regio. Je ziet aan de
gebeurtenissen bij Siemens dat dat niet zo vanzelfsprekend is.
Als gemeente moeten we daar echt onze nek voor uitsteken.
Duurzaamheid zal de komende jaren een veel grotere rol gaan
spelen. We zullen belangrijke beslissingen moeten nemen, over
hoe de energietransitie vorm krijgt bijvoorbeeld en hoe we onze
inwoners daarbij gaan betrekken. Daarnaast moet vergroening
ook letterlijk zichtbaar worden in de stad: duizend bomen erbij
en meer groen. Te beginnen bij de binnenstad, want dat moet
weer de huiskamer van de stad worden waar iedereen zich thuis
voelt. Dat bereik je overigens niet alleen met een andere kleur
bestrating en meer groen, maar vooral met meer activiteiten.
Daarvoor moet budget beschikbaar komen.’

Lijst 3
Wat onderscheidt uw partij het
meest van de andere partijen?
‘Volgens onze partij staat niet het
individu of de overheid centraal,
maar de samenleving en de mensen in hun onderlinge verbondenheid. Daar moeten we zuinig op
zijn, want dat is het sociale DNA
van Hengelo. Het CDA wil ruimte
geven aan nieuwe initiatieven
en hulp en ondersteuning bieden
waar dat kan.’

CDA

Marcel Elferink

Waar wilt u over vier jaar trots op zijn?
‘Dan wil ik trots zijn op een bruisend Hengelo met een aantrekkelijk en vitaal stadshart. Het actieplan binnenstad moet over vier
jaar zijn uitgevoerd, zodat we kunnen genieten van een nieuw
evenementenplein, een prachtig marktplein, een sfeervolle inrichting van het winkel- en horecagebied en een groen stadspark
rond de Lambertusbasiliek. Het zou mooi zijn als alle lege panden
weer zijn gevuld en de terrassen vol zitten. Verder vinden wij het
belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Daarvoor moeten er voldoende banen zijn en alle jongeren moeten
kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Ook is het van belang dat de
zorg goed is geregeld en dat we in Hengelo omzien naar elkaar
en voor elkaar zorgen. Het derde punt heeft alles te maken met
woningbouw. Voor iedereen in onze stad moet er een goede,
betaalbare en duurzame woning zijn met zorg en ondersteuning
in de nabijheid, voor als dat nodig mocht zijn.’

Lijst 4

VVD

Waar wilt u over vier jaar trots
op zijn?
‘Ik hoop dat we dan trots kunnen
zijn op onze gezellige binnenstad.
Minder leegstand, meer terrassen
en het moet gemakkelijker en
goedkoper worden om in het centrum te parkeren. Verder zou het
goed zijn als de gemeente meer
samenwerkt met mensen die evenementen willen organiseren. En
ondernemers moeten meer vrijOnno Fiechter
heid krijgen om te ondernemen,
dus minder vervelende regels waar ze zich aan dienen te houden.
Het zou bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn om een glas wijn te
bestellen bij de kapper.’
‘Het tweede punt is de veiligheid. Daar was de laatste jaren
minder aandacht voor en dat moet veranderen. De criminaliteit moet teruggedrongen worden. Gelukkig heeft niet iedereen
daarmee te maken, maar een gevoel van onveiligheid kan een
grote impact hebben op mensen. Je zou de stad veiliger kunnen maken door lichtere politietaken over te hevelen naar de
Buitengewoon Opsporingsambtenaren, zodat de politie zich kan
richten op de zwaardere taken. Er moet ook meer geïnvesteerd
worden in veiligheid. Wij zijn trots als de Hengeloërs zich over
vier jaar veiliger voelen dan nu.’
Als laatste maar zeker niet onbelangrijkste punt noemt hij het
versterken van de plaatselijke economie. ‘Over vier jaar moet het
aantal banen zijn gestegen. Het is ongelooflijk belangrijk voor
een stad om aantrekkelijk te zijn voor bedrijven. Hengelo heeft
een uitstekende ligging aan snelwegen en het Twentekanaal. Dat
zou bedrijven aan moeten trekken.’

Lijst 5

D66

Wat onderscheidt uw partij het
meest van de andere partijen?
‘Dat is het optimisme binnen onze
partij, onze open houding en het
respectvol omgaan met anderen.
Dat zit echt in onze fractie en dat
stralen we uit. Eventuele problemen lossen we met elkaar op. We
focussen niet op tegenstellingen,
maar kijken liever op welke punten we elkaar wel kunnen bereiken. Vroeger waren bijvoorbeeld
Marc ten Barge
de textielfabrikanten elkaars concurrenten, maar ze zorgden er wel gezamenlijk voor dat er door
middel van een spoorlijn een verbinding kwam met het Ruhrgebied. Het wordt hoog tijd dat we in Hengelo het gezamenlijk
belang weer vooropstellen.’
Waar wilt u over vier jaar trots op zijn?
‘De afgelopen jaren hebben we met het college voortgeborduurd
op goed onderwijs en goede zorg. Dat staat en dat willen we ook
vooral behouden. Nu is het tijd om te investeren. Over vier jaar wil
ik concrete resultaten zien van de zaken die we nu van plan zijn te
gaan doen. Voor wat betreft de binnenstad willen we het ondernemerschap aanjagen, burgerinitiatieven ondersteunen en we gaan
echt werk maken van de verduurzaming van Hengelo. Verder hoop
ik dat we tegen die tijd nog steeds worden gezien als een prettige,
progressieve en verbindende partij met oog voor kansen.’

Lijst 6 		

PvdA

Wat onderscheidt uw partij het
meest van de andere partijen?
‘De PvdA is van oudsher een arbeiderspartij en dat past perfect
bij deze stad, want Hengelo is een
arbeidersstad. Zeker als je kijkt
naar de hoeveelheid werk in Hengelo, met name in de industrie.
Maar we moeten wel zorgen dat
we het werk behouden en dat er
nog meer banen bij komen. Daarom willen wij ons inzetten voor
Marie-José Luttikholt
meer banen in de maakindustrie,
want dat is van belang voor de toekomst.’
Waar wilt u over vier jaar trots op zijn?
‘Ik hoop dat we dan hebben bereikt dat jongeren hier blijven
wonen en niet meer zo vaak wegtrekken naar het westen. Daarvoor moet er wat te beleven zijn hier, maar ook de huisvesting
voor hen moet goed zijn geregeld in deze stad. Het is belangrijk
dat er voldoende goede en betaalbare huisvesting voor handen
is. Voor ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen en geen zorg
nodig hebben, moeten er nieuwe woonvormen komen waarin
wordt omgezien naar elkaar. Daarmee voorkom je voor een deel
ook eenzaamheid onder ouderen.’
Dan is er nog de binnenstad: ‘Het hart van Hengelo moet weer
gaan kloppen en het zou mooi zijn als dat in de toekomst weer
het geval is.’ Een positieve houding is daarbij onmisbaar volgens
Marie-José. ‘De schop gaat in de grond. Het moet iets moois
worden. Als de Hengeloërs met vertrouwen en positieve energie
de binnenstad samen gaan opbouwen dan is er over vier jaar
veel gewonnen. Hengelo maken we samen.’

woensdag 21 maart?

www.hengelo.nl
dinsdag 20 maart 2018

Lijst 7

Burger Belangen

Wat onderscheidt uw partij het
meest van de andere partijen?
‘Onze partij strijdt al jaren voor
gratis parkeren in de binnenstad.
Parkeerbeleid moet erop gericht
zijn om het parkeren in goede banen te leiden. Het is niet alleen
een inkomstenbron. Door gratis
parkeren in te voeren, wordt een
bezoek aan het centrum laagdrempeliger. Gratis parkeren zou
een onderdeel kunnen zijn van de
13 miljoen die in de binnenstad
wordt geïnvesteerd.’

Han Daals

Waar wilt u over vier jaar trots op zijn?
‘Over vier jaar moet er een bruisend stadscentrum zijn. De wil is
er, nu de samenwerking tussen pandeigenaren, ondernemers en
de gemeente nog. In de Drienerstraat bewijzen ze al jaren dat
dat kan. Een plan voor de Markt is prima, maar dan wel gecombineerd met meer wonen en werken in de binnenstad. Meer groen,
meer terrassen en een uitdagende openbare ruimte met bijzondere kunst. We zijn best wel een kunststad, maar we maken er
veel te weinig gebruik van.’
Hij hoopt ook dat Hengelo zich over vier jaar weer De schoonste
stad van Nederland mag noemen. ‘Ooit was Hengelo dat en die
plek willen we terug. Het moet afgelopen zijn met het zwerfafval
en de uitpuilende milieu-eilanden. Inwoners kunnen zelf beslissen hoe zij hun afval kwijt willen: via de Otto’s, de ondergrondse
container of rechtstreeks brengen bij Twente Milieu. De gemeente moet dat optimaal faciliteren.’

Lijst 8

GroenLinks

Waar wilt u over vier jaar trots
op zijn?
‘Ik hoop dat er dan forse stappen
zijn gezet op het gebied van duurzaamheid. Naast zonnepanelen en
groene daken moeten we Warmtenet doorontwikkelen en absoluut
niet op de rem gaan staan. Ook
moet er veel meer groen komen in
de binnenstad. Het college heeft
vorig jaar het energieactieplan
Nieuwe Energie Hengelo gepresenJan Evers
teerd. Daarin staan goede punten,
maar wat ons betreft mogen er nog initiatieven aan worden
toegevoegd en daar moet dan ook meer geld in worden geïnvesteerd.’
‘Voorrang voor de fiets is het tweede punt. Straten in zowel de
binnenstad als de woongebieden moeten ingericht worden vanuit het perspectief van de fietser en voetganger. Daarna komt
pas het gemotoriseerd verkeer. Er moeten in de binnenstad meer
mogelijkheden komen om fietsen gratis, bewaakt en overdekt
te stallen. Fietsers zijn welkom in het centrum en moeten niet
worden geweerd.’
‘Als het aan ons ligt, heerst er over vier jaar een bloeiend cultureel klimaat. Er gebeuren al mooie dingen op cultureel gebied,
bijvoorbeeld Poppodium Twente dat nu ontstaat en waar Metropool een belangrijke rol in speelt. Oyfo (HEIM, Crea, Muziekschool) krijgt de kans om haar visie in een gezamenlijk onderkomen te realiseren. En ik ben blij dat Schouwburg Hengelo een
zelfstandig theater blijft. Samenwerking met het Enschedese
Wilminktheater is prima, maar geen fusie.’

Wat onderscheidt uw partij het
meest van de andere partijen?
‘Wij zijn een christelijke, sociale middenpartij. Met sommige
standpunten zijn we meer links,
met andere meer rechts. Onze partij wil de christelijke normen en
waarden vertalen naar de politiek.
Wij lopen niet weg voor bepaalde zaken, maar nemen juist onze
verantwoordelijkheid. Er is een
relatie en verbinding tussen menSusanne van den Beukel
sen, want we leven in een samenleving, met de nadruk op samen. We moeten omzien naar elkaar
en opkomen voor onze naasten, ongeacht herkomst, ras, leeftijd
of geaardheid. De ChristenUnie is weliswaar een christelijke partij, maar we beperken ons niet alleen tot christenen.’
Waar wilt u over vier jaar trots op zijn?
‘Ik zou er trots op zijn als inwoners door toedoen van de ChristenUnie, door de transparantie die wij bieden, weer vertrouwen in de
politiek hebben gekregen. Verder hopen we dat Hengelo weer een
aantrekkelijke binnenstad heeft. Met een gezonde balans tussen
groen, winkels en plekken om te verblijven (cafés, terrassen, restaurants). Het liefst zien we dat het centrum gedomineerd wordt
door voetgangers en dat er meer gratis fietsenstallingen komen.’
Het derde punt betreft de gehele regio: ‘Ik zou over vier jaar
graag zien dat de samenwerking in Twente aanzienlijk is gegroeid. Meer bedrijvigheid, meer werkgelegenheid en een krachtige en inspirerende grensoverschrijdende samenwerking. Onze
slogan luidt immers ook: Zorg voor elkaar, een vitale binnenstad
in een gezond en ondernemend Twente.’

PVV

Lijst 10

Wat onderscheidt uw partij het
meest van de andere partijen?
‘Onze partij heeft geen moeite om
de problemen in de samenleving
te benoemen. Wij draaien er niet
omheen. Bovendien dragen we
ook goed werkende oplossingen
aan. De gemeente heeft het laten
gebeuren dat de spoedeisende
hulp in het ZGT in Hengelo gaat
sluiten en de kraamzorg is verdwenen. De PVV ziet oplossingen
Jeanet Nijhof
in het behoud van de spoedeisende hulp in combinatie met de huisartsenpost. Noodoproepen via
112 die een acuut karakter hebben, kunnen in Almelo adequater
worden geholpen. Het uitgangspunt moet zijn dat er optimale
zorg geboden kan worden.’
Waar wilt u over vier jaar trots op zijn?
‘Ik hoop dat we terug kunnen kijken op een goede bestuursperiode waarin Hengelo weer zijn oude gezelligheid terug heeft gekregen. Dat betekent dat er ruimte voor horeca en winkels moet zijn
in de kern van de binnenstad en daar omheen moeten de panden
weer een woonbestemming krijgen. Dat zal niet van vandaag
op morgen gaan, maar uiteindelijk zal het centrum compacter
moeten worden. Dat zal de sfeer in de stad ook ten goede komen.’
‘Verder wil onze partij geen moskee en islamitische school in
Hengelo. In de moskee en islamitische school wordt dagelijks
haat en geweld onderwezen. Dat is niet goed voor Nederland en
ook niet voor Hengelo. Wij zullen ons daarvoor blijven inzetten,
want de islam is een gevaar voor onze westerse samenleving.’

20 8

Kom ook stemmen!

Hengelo

21 maart

ChristenUnie

Lijst 9

Lijst 11

LokaalHengelo

Wat onderscheidt uw partij het
meest van de andere partijen?
‘Wij luisteren naar de inwoners
van Hengelo, pakken zaken op en
zijn niet bang om eventuele politieke fouten toe te geven. Actief
luisteren naar de inwoners doen
we niet alleen in verkiezingstijd,
maar ook in de tussenliggende
jaren. Wij vinden dat Hengelo teruggegeven moet worden aan de
inwoners. De stad is niet van de
Gerrit Megelink
bestuurders, al lijkt het daar wel
vaak op. Een mooi voorbeeld is de nieuwbouw van het stadskantoor: veel Hengeloërs wilden dat niet, maar toch zijn de plannen
doorgezet.’
Waar wilt u over vier jaar trots op zijn?
‘Dan wil ik trots zijn op de bloeiende stad Hengelo. Bloeiend
in de breedste zin van het woord, net zoals in vroegere tijden.
Hengeloërs moeten weer trots zijn op hun stad.’
‘En we moeten zeker af van betaald parkeren in de binnenstad.
Daar moeten blauwe zones komen. Kijk naar de wijkwinkelcentra
en Plein Westermaat: daar kun je gratis parkeren en gaat het
goed met de winkels. Veel mensen willen nu eenmaal overal gemakkelijk kunnen komen met de auto, zeker als het slecht weer
is. Het betaald parkeren in de binnenstad moet daarom zo snel
mogelijk worden afgeschaft. Het zou ook goed zijn als men weer
kan parkeren op de Markt, zolang er nog geen begin is gemaakt
met de herinrichting. Dat brengt traffic naar de binnenstad en
dat is belangrijk.’

Lijst 12

DFH

Wat onderscheidt uw partij het
meest van de andere partijen?
‘Wat ons het meest onderscheidt,
is dat wij de inwoners van Hengelo mee willen laten stemmen. Niet
alleen op 21 maart, maar juist
ook daarna. In de afgelopen jaren
is er door het gemeentebestuur
niet naar de inwoners geluisterd.
En dat terwijl er met de huidige
technologische ontwikkelingen
genoeg mogelijkheden zijn om ze
William ter Beek
er wel bij te betrekken. Wij gaan
de Hengeloërs door middel van een app een stem geven. Als we
in de gemeenteraad komen, laten we een app maken die inwoners kunnen downloaden op hun mobiele telefoon. Via de app
gaan we de mening van de inwoners peilen over allerlei belangrijke onderwerpen die in de gemeenteraad aan de orde komen.’
Waar wilt u over vier jaar trots op zijn?
‘Ik zou trots zijn als er dan weer een positief sentiment heerst in
onze stad. We zijn momenteel nogal negatief met z’n allen, maar
dat is ook niet onterecht. Er is al jaren niets gedaan aan de binnenstad en er is onvrede over het afvalbeleid en de toekomstige
horecawand aan het Burgemeester Jansenplein. Ik hoop ook dat
de binnenstad tegen die tijd weer minimaal 100.000 bezoekers
per week weet te trekken, net als in 2011 en de jaren daarvoor.
Maar minstens zo belangrijk is een aantoonbaar stevig sociaal
en economisch klimaat met volop werkgelegenheid. Als dat zo
is, dan hebben we het goed gedaan.’

Meer weten?
Op www.hengelo.nl/stemmen vindt u meer informatie over de verkiezingen. U kunt hier ook
nog de StemWijzer invullen. Volg het nieuws
rond de verkiezingen ook via Facebook, Instagram en Twitter.

Op wie gaat u stemmen op woensdag 21 maart?

www.hengelo.nl

Informatie van de gemeente Hengelo

dinsdag 20 maart 2018

Deze partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen

In Hengelo doen twaalf politieke partijen mee aan
de verkiezingen. Op deze pagina’s leest u in het
kort waar de partijen voor staan. Het is een selectie uit eerdere interviews met de lijsttrekkers in
dit weekblad. U vindt op www.hengelo.nl/stemmen
de complete interviews.

Pro Hengelo

Wat onderscheidt uw partij het
meest van de andere partijen?
‘Wij willen de inwoners meer betrekken bij het maken van plannen voor deze stad. Er moet in
een vroeger stadium beter naar
hen worden geluisterd, dus niet
pas als de plannen er al liggen.
Bestuurders moeten niet bang
zijn voor kritiek, ze kunnen daar
juist hun voordeel mee doen. We
doen concrete voorstellen. Met
Bas van Wakeren
het maken van ons eigen plan
voor de binnenstad (Wij houden van Hengelo) hebben wij als
partij alvast het goede voorbeeld gegeven. ProHengelo heeft
zich als oppositiepartij ook altijd positief kritisch opgesteld.
Goede ideeën hebben we altijd gesteund, maar zaken als de peperdure nieuwbouw van het stadskantoor of de aanleg van het
miljoenen verslindende Warmtenet vonden wij niet nodig.’
Waar wilt u over vier jaar trots op zijn?
‘In onze stad is er nog genoeg werk aan de winkel. Zo kent Hengelo een aantal onveilige verkeerssituaties die we dringend moeten aanpakken: de Industriestraat bij het ROC van Twente, het
Mitchamplein en de T-kruising Hasselerbaan-Westelijke Esweg.
Maar ook andere zaken vragen onze voortdurende aandacht. Een
van de belangrijkste thema’s blijft wat ons betreft de zorg. Er
moet een kwalitatief goede en betaalbare jeugdzorg zijn.’
ProHengelo heeft ook het onderwerp duurzaamheid hoog in het
vaandel staan. De plannen zijn er al: ‘Langs de A35, in de omgeving van Twence, kunnen windmolens worden gebouwd. In het
centrum zijn de platte daken een prima plaats voor de zonnecollectoren. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan een
energieneutrale binnenstad.’

Lijst 2

SP

Wat onderscheidt uw partij het
meest van de andere partijen?
‘Ons activisme, dat is waarin
onze partij zich het meest onderscheidt. Neem bijvoorbeeld
de acties voor het behoud van de
spoedeisende hulp (SEH) in het
ziekenhuis in Hengelo, het behoud van werk bij Siemens of voor
huurverlaging; het was de SP die
als eerste opstond om de strijd
aan te gaan. Activisme is altijd
Mariska ten Heuw
de basis geweest van onze partij.
Samen strijden voor de goede zaak. Je moet als partij ook buiten
de gemeenteraad actief zijn om te laten zien waar je voor staat.’

Lijst 3
Wat onderscheidt uw partij het
meest van de andere partijen?
‘Volgens onze partij staat niet het
individu of de overheid centraal,
maar de samenleving en de mensen in hun onderlinge verbondenheid. Daar moeten we zuinig op
zijn, want dat is het sociale DNA
van Hengelo. Het CDA wil ruimte
geven aan nieuwe initiatieven
en hulp en ondersteuning bieden
waar dat kan.’

CDA

Marcel Elferink

Waar wilt u over vier jaar trots op zijn?
‘Dan wil ik trots zijn op een bruisend Hengelo met een aantrekkelijk en vitaal stadshart. Het actieplan binnenstad moet over vier
jaar zijn uitgevoerd, zodat we kunnen genieten van een nieuw
evenementenplein, een prachtig marktplein, een sfeervolle inrichting van het winkel- en horecagebied en een groen stadspark
rond de Lambertusbasiliek. Het zou mooi zijn als alle lege panden
weer zijn gevuld en de terrassen vol zitten. Verder vinden wij het
belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Daarvoor moeten er voldoende banen zijn en alle jongeren moeten
kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Ook is het van belang dat de
zorg goed is geregeld en dat we in Hengelo omzien naar elkaar
en voor elkaar zorgen. Het derde punt heeft alles te maken met
woningbouw. Voor iedereen in onze stad moet er een goede,
betaalbare en duurzame woning zijn met zorg en ondersteuning
in de nabijheid, voor als dat nodig mocht zijn.’

Lijst 4

VVD

Waar wilt u over vier jaar trots
op zijn?
‘Ik hoop dat we dan trots kunnen
zijn op onze gezellige binnenstad.
Minder leegstand, meer terrassen
en het moet gemakkelijker en
goedkoper worden om in het centrum te parkeren. Verder zou het
goed zijn als de gemeente meer
samenwerkt met mensen die evenementen willen organiseren. En
ondernemers moeten meer vrijOnno Fiechter
heid krijgen om te ondernemen,
dus minder vervelende regels waar ze zich aan dienen te houden.
Het zou bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn om een glas wijn te
bestellen bij de kapper.’
‘Het tweede punt is de veiligheid. Daar was de laatste jaren
minder aandacht voor en dat moet veranderen. De criminaliteit moet teruggedrongen worden. Gelukkig heeft niet iedereen
daarmee te maken, maar een gevoel van onveiligheid kan een
grote impact hebben op mensen. Je zou de stad veiliger kunnen maken door lichtere politietaken over te hevelen naar de
Buitengewoon Opsporingsambtenaren, zodat de politie zich kan
richten op de zwaardere taken. Er moet ook meer geïnvesteerd
worden in veiligheid. Wij zijn trots als de Hengeloërs zich over
vier jaar veiliger voelen dan nu.’
Als laatste maar zeker niet onbelangrijkste punt noemt hij het
versterken van de plaatselijke economie. ‘Over vier jaar moet het
aantal banen zijn gestegen. Het is ongelooflijk belangrijk voor
een stad om aantrekkelijk te zijn voor bedrijven. Hengelo heeft
een uitstekende ligging aan snelwegen en het Twentekanaal. Dat
zou bedrijven aan moeten trekken.’

Lijst 5

D66

Wat onderscheidt uw partij het
meest van de andere partijen?
‘Dat is het optimisme binnen onze
partij, onze open houding en het
respectvol omgaan met anderen.
Dat zit echt in onze fractie en dat
stralen we uit. Eventuele problemen lossen we met elkaar op. We
focussen niet op tegenstellingen,
maar kijken liever op welke punten we elkaar wel kunnen bereiken. Vroeger waren bijvoorbeeld
Marc ten Barge
de textielfabrikanten elkaars concurrenten, maar ze zorgden er wel gezamenlijk voor dat er door
middel van een spoorlijn een verbinding kwam met het Ruhrgebied. Het wordt hoog tijd dat we in Hengelo het gezamenlijk
belang weer vooropstellen.’
Waar wilt u over vier jaar trots op zijn?
‘De afgelopen jaren hebben we met het college voortgeborduurd
op goed onderwijs en goede zorg. Dat staat en dat willen we ook
vooral behouden. Nu is het tijd om te investeren. Over vier jaar wil
ik concrete resultaten zien van de zaken die we nu van plan zijn te
gaan doen. Voor wat betreft de binnenstad willen we het ondernemerschap aanjagen, burgerinitiatieven ondersteunen en we gaan
echt werk maken van de verduurzaming van Hengelo. Verder hoop
ik dat we tegen die tijd nog steeds worden gezien als een prettige,
progressieve en verbindende partij met oog voor kansen.’

Lijst 6 		

PvdA

Wat onderscheidt uw partij het
meest van de andere partijen?
‘De PvdA is van oudsher een arbeiderspartij en dat past perfect
bij deze stad, want Hengelo is een
arbeidersstad. Zeker als je kijkt
naar de hoeveelheid werk in Hengelo, met name in de industrie.
Maar we moeten wel zorgen dat
we het werk behouden en dat er
nog meer banen bij komen. Daarom willen wij ons inzetten voor
Marie-José Luttikholt
meer banen in de maakindustrie,
want dat is van belang voor de toekomst.’
Waar wilt u over vier jaar trots op zijn?
‘Ik hoop dat we dan hebben bereikt dat jongeren hier blijven
wonen en niet meer zo vaak wegtrekken naar het westen. Daarvoor moet er wat te beleven zijn hier, maar ook de huisvesting
voor hen moet goed zijn geregeld in deze stad. Het is belangrijk
dat er voldoende goede en betaalbare huisvesting voor handen
is. Voor ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen en geen zorg
nodig hebben, moeten er nieuwe woonvormen komen waarin
wordt omgezien naar elkaar. Daarmee voorkom je voor een deel
ook eenzaamheid onder ouderen.’
Dan is er nog de binnenstad: ‘Het hart van Hengelo moet weer
gaan kloppen en het zou mooi zijn als dat in de toekomst weer
het geval is.’ Een positieve houding is daarbij onmisbaar volgens
Marie-José. ‘De schop gaat in de grond. Het moet iets moois
worden. Als de Hengeloërs met vertrouwen en positieve energie
de binnenstad samen gaan opbouwen dan is er over vier jaar
veel gewonnen. Hengelo maken we samen.’

Han Daals

Waar wilt u over vier jaar trots op zijn?
‘Over vier jaar moet er een bruisend stadscentrum zijn. De wil is
er, nu de samenwerking tussen pandeigenaren, ondernemers en
de gemeente nog. In de Drienerstraat bewijzen ze al jaren dat
dat kan. Een plan voor de Markt is prima, maar dan wel gecombineerd met meer wonen en werken in de binnenstad. Meer groen,
meer terrassen en een uitdagende openbare ruimte met bijzondere kunst. We zijn best wel een kunststad, maar we maken er
veel te weinig gebruik van.’
Hij hoopt ook dat Hengelo zich over vier jaar weer De schoonste
stad van Nederland mag noemen. ‘Ooit was Hengelo dat en die
plek willen we terug. Het moet afgelopen zijn met het zwerfafval
en de uitpuilende milieu-eilanden. Inwoners kunnen zelf beslissen hoe zij hun afval kwijt willen: via de Otto’s, de ondergrondse
container of rechtstreeks brengen bij Twente Milieu. De gemeente moet dat optimaal faciliteren.’

Lijst 8

GroenLinks

Waar wilt u over vier jaar trots
op zijn?
‘Ik hoop dat er dan forse stappen
zijn gezet op het gebied van duurzaamheid. Naast zonnepanelen en
groene daken moeten we Warmtenet doorontwikkelen en absoluut
niet op de rem gaan staan. Ook
moet er veel meer groen komen in
de binnenstad. Het college heeft
vorig jaar het energieactieplan
Nieuwe Energie Hengelo gepresenJan Evers
teerd. Daarin staan goede punten,
maar wat ons betreft mogen er nog initiatieven aan worden
toegevoegd en daar moet dan ook meer geld in worden geïnvesteerd.’
‘Voorrang voor de fiets is het tweede punt. Straten in zowel de
binnenstad als de woongebieden moeten ingericht worden vanuit het perspectief van de fietser en voetganger. Daarna komt
pas het gemotoriseerd verkeer. Er moeten in de binnenstad meer
mogelijkheden komen om fietsen gratis, bewaakt en overdekt
te stallen. Fietsers zijn welkom in het centrum en moeten niet
worden geweerd.’
‘Als het aan ons ligt, heerst er over vier jaar een bloeiend cultureel klimaat. Er gebeuren al mooie dingen op cultureel gebied,
bijvoorbeeld Poppodium Twente dat nu ontstaat en waar Metropool een belangrijke rol in speelt. Oyfo (HEIM, Crea, Muziekschool) krijgt de kans om haar visie in een gezamenlijk onderkomen te realiseren. En ik ben blij dat Schouwburg Hengelo een
zelfstandig theater blijft. Samenwerking met het Enschedese
Wilminktheater is prima, maar geen fusie.’

21 maart

ChristenUnie

Lijst 9

Wat onderscheidt uw partij het
meest van de andere partijen?
‘Wij zijn een christelijke, sociale middenpartij. Met sommige
standpunten zijn we meer links,
met andere meer rechts. Onze partij wil de christelijke normen en
waarden vertalen naar de politiek.
Wij lopen niet weg voor bepaalde zaken, maar nemen juist onze
verantwoordelijkheid. Er is een
relatie en verbinding tussen menSusanne van den Beukel
sen, want we leven in een samenleving, met de nadruk op samen. We moeten omzien naar elkaar
en opkomen voor onze naasten, ongeacht herkomst, ras, leeftijd
of geaardheid. De ChristenUnie is weliswaar een christelijke partij, maar we beperken ons niet alleen tot christenen.’
Waar wilt u over vier jaar trots op zijn?
‘Ik zou er trots op zijn als inwoners door toedoen van de ChristenUnie, door de transparantie die wij bieden, weer vertrouwen in de
politiek hebben gekregen. Verder hopen we dat Hengelo weer een
aantrekkelijke binnenstad heeft. Met een gezonde balans tussen
groen, winkels en plekken om te verblijven (cafés, terrassen, restaurants). Het liefst zien we dat het centrum gedomineerd wordt
door voetgangers en dat er meer gratis fietsenstallingen komen.’
Het derde punt betreft de gehele regio: ‘Ik zou over vier jaar
graag zien dat de samenwerking in Twente aanzienlijk is gegroeid. Meer bedrijvigheid, meer werkgelegenheid en een krachtige en inspirerende grensoverschrijdende samenwerking. Onze
slogan luidt immers ook: Zorg voor elkaar, een vitale binnenstad
in een gezond en ondernemend Twente.’

PVV

Lijst 10

Wat onderscheidt uw partij het
meest van de andere partijen?
‘Onze partij heeft geen moeite om
de problemen in de samenleving
te benoemen. Wij draaien er niet
omheen. Bovendien dragen we
ook goed werkende oplossingen
aan. De gemeente heeft het laten
gebeuren dat de spoedeisende
hulp in het ZGT in Hengelo gaat
sluiten en de kraamzorg is verdwenen. De PVV ziet oplossingen
Jeanet Nijhof
in het behoud van de spoedeisende hulp in combinatie met de huisartsenpost. Noodoproepen via
112 die een acuut karakter hebben, kunnen in Almelo adequater
worden geholpen. Het uitgangspunt moet zijn dat er optimale
zorg geboden kan worden.’
Waar wilt u over vier jaar trots op zijn?
‘Ik hoop dat we terug kunnen kijken op een goede bestuursperiode waarin Hengelo weer zijn oude gezelligheid terug heeft gekregen. Dat betekent dat er ruimte voor horeca en winkels moet zijn
in de kern van de binnenstad en daar omheen moeten de panden
weer een woonbestemming krijgen. Dat zal niet van vandaag
op morgen gaan, maar uiteindelijk zal het centrum compacter
moeten worden. Dat zal de sfeer in de stad ook ten goede komen.’
‘Verder wil onze partij geen moskee en islamitische school in
Hengelo. In de moskee en islamitische school wordt dagelijks
haat en geweld onderwezen. Dat is niet goed voor Nederland en
ook niet voor Hengelo. Wij zullen ons daarvoor blijven inzetten,
want de islam is een gevaar voor onze westerse samenleving.’
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Kom ook stemmen!

Hengelo

Waar wilt u over vier jaar trots op zijn?
‘Hengelo is een sociale stad en ik zou er trots op zijn als we dat
dan nog steeds kunnen zeggen. We moeten het sociale karakter
van onze stad en het sterke verenigingsleven behouden. Ik ben
ook trots als we erin slagen om de industriële werkgelegenheid
te behouden en als blijkt dat de nieuwe en innovatieve industrie
nog steeds een plek heeft in deze stad en regio. Je ziet aan de
gebeurtenissen bij Siemens dat dat niet zo vanzelfsprekend is.
Als gemeente moeten we daar echt onze nek voor uitsteken.
Duurzaamheid zal de komende jaren een veel grotere rol gaan
spelen. We zullen belangrijke beslissingen moeten nemen, over
hoe de energietransitie vorm krijgt bijvoorbeeld en hoe we onze
inwoners daarbij gaan betrekken. Daarnaast moet vergroening
ook letterlijk zichtbaar worden in de stad: duizend bomen erbij
en meer groen. Te beginnen bij de binnenstad, want dat moet
weer de huiskamer van de stad worden waar iedereen zich thuis
voelt. Dat bereik je overigens niet alleen met een andere kleur
bestrating en meer groen, maar vooral met meer activiteiten.
Daarvoor moet budget beschikbaar komen.’

Burger Belangen

Wat onderscheidt uw partij het
meest van de andere partijen?
‘Onze partij strijdt al jaren voor
gratis parkeren in de binnenstad.
Parkeerbeleid moet erop gericht
zijn om het parkeren in goede banen te leiden. Het is niet alleen
een inkomstenbron. Door gratis
parkeren in te voeren, wordt een
bezoek aan het centrum laagdrempeliger. Gratis parkeren zou
een onderdeel kunnen zijn van de
13 miljoen die in de binnenstad
wordt geïnvesteerd.’

Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U kunt dan stemmen op de politieke
partij van uw keuze. Uw stem is belangrijk. Want
de gemeenteraad beslist over zaken die u aangaan.

Lijst 1

Lijst 7

Lijst 11

LokaalHengelo

Wat onderscheidt uw partij het
meest van de andere partijen?
‘Wij luisteren naar de inwoners
van Hengelo, pakken zaken op en
zijn niet bang om eventuele politieke fouten toe te geven. Actief
luisteren naar de inwoners doen
we niet alleen in verkiezingstijd,
maar ook in de tussenliggende
jaren. Wij vinden dat Hengelo teruggegeven moet worden aan de
inwoners. De stad is niet van de
Gerrit Megelink
bestuurders, al lijkt het daar wel
vaak op. Een mooi voorbeeld is de nieuwbouw van het stadskantoor: veel Hengeloërs wilden dat niet, maar toch zijn de plannen
doorgezet.’
Waar wilt u over vier jaar trots op zijn?
‘Dan wil ik trots zijn op de bloeiende stad Hengelo. Bloeiend
in de breedste zin van het woord, net zoals in vroegere tijden.
Hengeloërs moeten weer trots zijn op hun stad.’
‘En we moeten zeker af van betaald parkeren in de binnenstad.
Daar moeten blauwe zones komen. Kijk naar de wijkwinkelcentra
en Plein Westermaat: daar kun je gratis parkeren en gaat het
goed met de winkels. Veel mensen willen nu eenmaal overal gemakkelijk kunnen komen met de auto, zeker als het slecht weer
is. Het betaald parkeren in de binnenstad moet daarom zo snel
mogelijk worden afgeschaft. Het zou ook goed zijn als men weer
kan parkeren op de Markt, zolang er nog geen begin is gemaakt
met de herinrichting. Dat brengt traffic naar de binnenstad en
dat is belangrijk.’

Lijst 12

DFH

Wat onderscheidt uw partij het
meest van de andere partijen?
‘Wat ons het meest onderscheidt,
is dat wij de inwoners van Hengelo mee willen laten stemmen. Niet
alleen op 21 maart, maar juist
ook daarna. In de afgelopen jaren
is er door het gemeentebestuur
niet naar de inwoners geluisterd.
En dat terwijl er met de huidige
technologische ontwikkelingen
genoeg mogelijkheden zijn om ze
William ter Beek
er wel bij te betrekken. Wij gaan
de Hengeloërs door middel van een app een stem geven. Als we
in de gemeenteraad komen, laten we een app maken die inwoners kunnen downloaden op hun mobiele telefoon. Via de app
gaan we de mening van de inwoners peilen over allerlei belangrijke onderwerpen die in de gemeenteraad aan de orde komen.’
Waar wilt u over vier jaar trots op zijn?
‘Ik zou trots zijn als er dan weer een positief sentiment heerst in
onze stad. We zijn momenteel nogal negatief met z’n allen, maar
dat is ook niet onterecht. Er is al jaren niets gedaan aan de binnenstad en er is onvrede over het afvalbeleid en de toekomstige
horecawand aan het Burgemeester Jansenplein. Ik hoop ook dat
de binnenstad tegen die tijd weer minimaal 100.000 bezoekers
per week weet te trekken, net als in 2011 en de jaren daarvoor.
Maar minstens zo belangrijk is een aantoonbaar stevig sociaal
en economisch klimaat met volop werkgelegenheid. Als dat zo
is, dan hebben we het goed gedaan.’

Meer weten?
Op www.hengelo.nl/stemmen vindt u meer informatie over de verkiezingen. U kunt hier ook
nog de StemWijzer invullen. Volg het nieuws
rond de verkiezingen ook via Facebook, Instagram en Twitter.

