Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Probleem inloggen met DigiD

Wit u meer uit uw geld halen?

Hebt u een iPad of iPhone? En probeert u in te loggen op www.
hengelo.nl met uw DigiD? Dan hebt u kans dat dat mis gaat.
Draait de iPad (mini) of iPhone op iOS12 of hoger, dan krijgt u
een foutmelding. iOS12 is een besturingssysteem dat sinds eind
van de zomer gedownload kan worden. Het bestuurt de iPhone
of iPad. Mensen die proberen in te loggen in DigiD op de gemeentelijke website, krijgen een foutmelding te zien.

Sparen voor uw (klein)kinderen? Meer geld overhouden aan
het eind van de maand? Weten of u straks genoeg hebt voor
uw pensioen? Krijg inzicht in wat er mogelijk is door online
een geldplan op te stellen. Bij het Startpunt Geldzaken kunt
u kiezen uit verschillende plannen:

Oplossing nog niet in zicht
Door een aanpassing herkent Apple, de leverancier van het besturingssysteem, de inlogprocedure van leverancier Microsoft
van niet meer. Daardoor zien gebruikers een foutmelding. Meerdere gemeenten (en instellingen) hebben hier momenteel mee
te maken. Het kan helaas nog wel even duren tot er een oplossing is; Microsoft en Apple zijn het niet met elkaar eens.
Andere mogelijkheden
Het probleem speelt alleen op iPhones en iPads waarop iOS 12 of
hoger draait. Met iOS 11 of lager zijn er dus geen problemen.
PC’s waarop Windows of een ander besturingssysteem draait
of Android-tablets werken probleemloos. Ook andere Appleproducten, zoals bijvoorbeeld een MacBook, werken (nog) zonder
problemen. Dus: pak een andere computer.
Hebt u vragen of hulp nodig? Bel 14074.

Herdenkingstocht
Licht in het donker
Op woensdag 21 november wordt de herdenkingstocht Licht
in het donker gehouden bij het begraaf- en gedenkpark aan de
Oldenzaalsestraat. Nabestaanden kunnen dan hun dierbare gedenken. De tocht is bedoeld voor iedereen die iemand heeft verloren. Ook wanneer uw dierbare ergens anders is begraven of de
asbestemming heeft gevonden.

Maak een geldplan!

Beter rondkomen
Komt u af en toe geld te kort? Wilt u regelmatig geld overhouden?
Met dit geldplan brengt u inkomsten en uitgaven beter in balans.
Sparen, aflossen of beleggen
Hebt u maandelijks geld over en twijfelt u of u moet sparen, aflossen op uw hypotheek of beleggen? Elk heeft voor- en nadelen.
Dit geldplan helpt u stap voor stap bij uw keuze.
Rondkomen met kinderen
Hebt u moeite om uw kinderen te bieden wat ze nodig hebben?
Wilt u zien welke regelingen beschikbaar zijn? Vul dan dit geldplan in.
Studie (klein)kinderen
Wilt u geld opzij zetten voor de studie van uw kind of kleinkind?
Bepaal welk bedrag u opzij wilt en kunt zetten en zie wat het u
oplevert bij sparen en/of beleggen.

Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor de herontwikkelingslocatie aan de:
• Elisabethstraat
De grens van het plangebied Elisabethstraat wordt globaal gevormd door de Elisabethstraat, Laurastraat, Andreastraat/Laurapark en Krabbenbosweg.

Zorgloket niet bereikbaar

Op donderdag 22 november is het Zorgloket vanaf 15.30 uur
gesloten. Dat betekent dat de balie van het Zorgloket op die dag
vanaf dat tijdstip niet bemand is en het Zorgloket ook telefonisch niet bereikbaar is.

Inloopbijeenkomst voorontwerp
Hengelo Noord, Slangenbeek
Op dinsdag 27 november organiseert de gemeente Hengelo
een inloopbijeenkomst over het voorontwerp bestemmingsplan
Hengelo Noord, Slangenbeek. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Beneluxlaan, Kalmarstraat, Topweg, Salamanderstraat, Vleermuisstraat, Deurningerstraat, Parelmoervlinder,
Hageheld, Duizendpoot en Sprinkhaan. (Dalmeden maakt geen
deel uit van dit gebied.) Tijdens de bijeenkomst kunt u het voorontwerp bekijken, vragen stellen en uw opmerkingen kenbaar
maken.
U bent van harte welkom tussen 18.00 en 20.00 uur in wijkcentrum Slangenbeek, Straatsburg 5. Hebt u vragen over het
voorontwerp, dan kunt u contact opnemen met Geri Dijkhuis of
Bertien Scholten.

WMO Cliëntenraad

De WMO Cliëntenraad vergadert op maandag 3 december van
14.00 tot 16.00 uur in Uit & Zo aan de Thomasstraat 70. U
bent hierbij van harte welkom. Kijk voor meer informatie op
www.wmocrhengelo.nl of neem contact op met de secretaris Erik
Muijsert, telefoon (074) 277 4982.

We hebben nu
inmiddels een
flinke buffer
opgebouwd!

Kom uit de geldzorgen
Maakt u zich zorgen over uw financiële situatie? Wilt u orde op
zaken stellen? Dit geldplan helpt u stap voor stap op weg.

Vooraankondiging

U kunt binnenlopen tussen 18.30 uur en 19.00 uur. Koffie of
thee staat klaar in de koffiekamer. Om 19.00 uur opent een ritueel begeleider de avond met een overdenking. Daarna begint de
verlichte tocht van ongeveer een half uur over de begraafplaats.
De route is verlicht met fakkels. Er zijn verschillende punten
waar u kunt luisteren naar passende muziek. Afsluitend is er
koffie of thee. De tocht is gratis. U hoeft zich niet van tevoren
aan te melden.

Henk en
Ineke

Het is nog niet mogelijk stukken in te zien of zienswijzen in te
dienen. Er wordt ook geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Mariska de Vries.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Abelenstraat 43, 7556 DS, hebben uitweg (02-11-2018)
•	Dijksweg 24, 7556 KB, handelen in strijd met bestemmingsplan (uitbreiden zorgboerderij voor dagopvang) (11-11-2018)
•	Fie Carelsenstraat 22, 7558 WB, plaatsen dakopbouw
(08-11-2018)
• Höltersweg 2, 7556 BX, uitbreiden bedrijfspand (12-11-2018)
•	Josef Haydnlaan 21, 7557 CR, plaatsen schutting (08-11-2018)
•	Oosterveldsingel 30, 7558 PJ, hebben uitweg (01-11-2018)
• Raoul Wallenbergstraat 20, 7557 ZB, plaatsen terrasoverkapping
(13-11-2018)
•	Vechtlaan 2, 7555 KZ, plaatsen carport (08-11-2018)
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
• Bronkhorststraat 9, 7555 MK, plaatsen erfafscheiding
(09-11-2018)
• Castorweg 171, 7557 KC, wijzigen brandscheiding (13-11-2018)
•	Dijksweg 19, 7556 KA (aanvraag gepubliceerd als Dijksweg
nabij 23), oprichten woonhuis en hebben uitweg (13-11-2018)
•	Framboos 4A, 7559 RL, hebben uitweg (15-11-2018)
•	Kanaaldijk nabij 12, 7555 PN, kappen 12 bomen (berk, eik,
els en es) (13-11-2018)
•	Klaas Berninkstraat 21, 7556 PL, bouwen schuur/garage
(13-11-2018)
•	Lansinkweg nabij 38, 7553 AL, kappen 1 den (14-11-2018)
•	Markt nabij 8, 7551 CG, handelen in strijd met bestemmingsplan (tijdelijk plaatsen ijsbaan) (13-11-2018)
•	Nico Maasstraat 38, 7555 LT, verbouwen carport (14-11-2018)
•	Ratelaar 14, 7559 EN, hebben uitweg (13-11-2018)
•	Ratelaar 16, 7559 EN, hebben 2 uitwegen (13-11-2018)

Bijna 18
Wat moet je écht zelf regelen als je 18 wordt? Met dit geldplan
zorg je dat je goed voorbereid bent.
Pensioen
Wat wilt en kunt u doen aan uw pensioen? Dit geldplan geeft
praktische tips voor nu en later.
Kies het geldplan dat het beste bij uw situatie past en vul het
online in. Ga naar https://www.startpuntgeldzaken.nl/hengelo.
Het Geldplan is een initiatief van o.a. het Nibud. Het is gratis en
anoniem en, in tegenstelling tot veel vergelijkingssites, onafhankelijk.

•	Staringstraat 228, 7552 LD, intern verbouwen woonhuis
(13-11-2018)
•	Zilverstraat 10, 7554 NH, verbouwen wasstraat (12-11-2018)
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
Ontwerpbesluit
•	Castorweg 171, 7557 KJ, brandveilig gebruiken basisschool
met BSO/VSO (13-11-2018)
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 21 november 2018 tot en
met 2 januari 2019 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
•	Serious Request 2018 - The Lifeline, route van Hengelo naar
Enschede, 19 december 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 Linda Hutten. Nadat het college
van B en W over deze aanvraag een besluit heeft genomen, wordt
deze gepubliceerd. Daarna kunt u, wanneer u belanghebbende
bent, een bezwaarschrift indienen.

Verleend
•	Sinterklaasoptocht Tuindorp, route door Tuindorp ’t Lansink,
25 november 2018
• Sinterklaasoptocht De Noork, route door De Noork,
25 november 2018
•	Kerstexpress, route door binnenstad, 16 december 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

www.hengelo.nl
dinsdag 20 november 2018

verstreken. Voor afspraken en/of de juiste datum van verzending
kunt u contact opnemen met Linda Hutten. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Ingekomen melding
Het college van B en W heeft een melding ontvangen voor:
•	Aardoliestraat 24, Capartas Tours, oprichten touringcarbedrijf
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 melding geen bezwaar- of beroepschrift
indienen.

Drank- en Horecawet
Ontwerpbesluit
De burgemeester is van plan een vergunning te verlenen voor de
exploitatie van een horeca-inrichting aan de:
•	Vondelstraat 5, Vereniging Wijkopbouworgaan Dichtersbuurt
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken van 21 november 2018 tot en met 2 januari 2019 op afspraak inzien bij de
afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg
121. Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de burgemeester. Voor
het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen
met de afdeling Ruimte en Bouwen.

Collectes
Tot en met 24 november collecteert het Nationaal MS Fonds.
Van 26 november tot en met 1 december collecteert het Leger
des Heils.

21, 24 Huis van Sinterklaas
& 28.11 14.00 - 16.00 uur
21.11 Herdenkingstocht
Licht in het donker
24. 11 Strooipieten en
Pietenband
25.11 Sinterklaas Koopzondag

Inzameling textiel

Wegwijzer

Van 3 tot en met 11 december houdt de Vereniging Paardrijden
Gehandicapten Oost een textielinzameling. Tussen 28 november
en 7 december ontvangt u persoonlijk een inzamelzak aan huis.
Daarop staat vermeld op welke dag men de zak weer komt ophalen.

Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
WhatsApp:
Website:
Contact:
Facebook:

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.
• Steenbokstraat (deels), tot en met 23 november
• Hunenborg (tussen Alerdinck en Rande/hinder), tot en met
22 november en 28 november
• Busbaan Het Broek (t.h.v. Belgradostraat/hinder voor bus),
21 november tot en met 7 december
• Landmansweg (deels, t.h.v. Uitslagsweg/hinder), tot en met
14 december
• Hunenborg (tussen Rande en Rechterenstraat/hinder), tot en
met 10 december en 17 december
• Backenhagenlaan (tussen Havezatenlaan en Deurningerstraat), tot en met 20 december, en 7 januari tot en met
1 februari 2019
• Enschedesestraat (tot kruising Wemenstraat/Brinkstraat),
tot eind december
• Slachthuisweg (deels), tot en met 31 december
• Kuipersdijk (tussen Pruisische Veldweg en Parallelweg SS
	
1 rijbaan afgesloten richting spoor; rijbaan open richting
Breemarsweg), tot en met 12 april 2019
• Langelermaatweg (deels tot kruising Laan Hart van Zuid),
tot juni 2019
• Boekelosebrug, tot juni 2019

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

Balies Publieksplein open (vrije inloop en op afspraak)
• Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
Balies Burgerzaken en Gemeentebelastingen extra open
(alleen op afspraak)
• Dinsdag en donderdag van 16.30 tot 20.00 uur
Balie Zorgloket open
• Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
Telefoon: 14074, kies optie 1
E-mail: zorgloket@hengelo.nl
Let op! Het Zorgloket is op donderdag 22 november vanaf
15.30 uur gesloten.
Informatiewijzer Hengelo
Op www.informatiewijzerhengelo.nl vindt u antwoorden op vragen uit het dagelijks leven bijvoorbeeld over gezondheid, zorg,
wonen, ouder worden, geldzaken en over opvoeden en opgroeien
in Hengelo.
Meldingen openbare ruimte
Meldingen of vragen over bijvoorbeeld groenonderhoud, straatverlichting, losliggende stoeptegels of speelvoorzieningen kunt
u doorgeven via www.hengelo.nl of de gratis BuitenBeter app.
Lukt het niet via internet of app? Dan mag u bellen naar 14074.

