Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Aandacht voor dementie

E-formulier Kindpakket 2018-2019 nu online

Thuis wonen met dementie kan! Er zijn veel hulpmiddelen op de
markt die dat mogelijk maken. Van personenalarmering, apparaten die helpen bij het innemen van de medicijnen, kookbeveiliger,
preventiecheck en elektronische aanpassingen zoals lichtschakelaars. Naast deze hulpmiddelen heeft iemand met dementie zelf
ook nog invloed op de kwaliteit van zijn of haar leven.

Ouders met een uitkering en schoolgaande kinderen hebben
afgelopen week een bijdrage voor de schoolkosten gekregen
van de gemeente. Dit geld komt uit het Kindpakket 20182019. Vanaf nu kunnen zij ook andere onderdelen uit het
Kindpakket aanvragen. Ook ouders met een laag inkomen uit
werk hebben recht op het Kindpakket.

Actief blijven
Uit onderzoek blijkt dat beweging een positief effect heeft op
het functioneren, de conditie en de stemming van mensen met
dementie. Onder voldoende verstaan we minimaal vijf keer per
week een half uur matig intensief bewegen. Mensen met dementie houden hun hersenen vaak langer fit met mentale activiteiten. Zoals het bekijken van oude foto’s of een potje dammen.

Met het Kindpakket wil de gemeente Hengelo voorkomen dat kinderen buiten de boot vallen, omdat
ze het thuis niet breed hebben. Met het Kindpakket kunnen ze meedoen met leeftijdsgenootjes en krijgen ze dezelfde kansen.

Steun
De casemanagers dementie van Carintreggeland en TriviumMeulenbeltZorg bieden waardevolle steun aan mensen met dementie
die nog zelfstandig wonen en hun omgeving. Dat kan al vanaf
het eerste moment dat dementie is vastgesteld. Ze geven handige tips en adviezen hoe om te gaan met dementie. Zij coördineren de noodzakelijke zorg en/of begeleiding. In de vertrouwde
omgeving. Ook de dagvoorziening, wijkverpleging en thuisbegeleiding ondersteunen bij dementie.
Meer informatie
In de Week van de Dementie (17 tot en met 25 september) organiseren Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg en Wijkracht
diverse activiteiten die in het teken staan van leven en omgaan
met dementie. Houd daarvoor het Gemeentenieuws in de gaten. Voor informatie over dementie en de ondersteuning die zij
bieden, kunt u contact opnemen met de Meldzorg Centrale van
Carintreggeland via telefoon 088 - 367 7000.

Hennepkwekerij in uw buurt?

Hennepkwekerijen zorgen voor overlast in woningen en maken
Hennepkwekerij in uw buurt?
de buurt onveilig. Voor het kweken van hennep wordt vaak gebruik gemaakt van illegaal afgetapte stroom en installaties die
slecht zijn aangelegd. Dit levert een ernstig gevaar op voor de
Help mee onveilige
tewoningen
bestrijden
brandveiligheid.
Ook kan ersituaties
schade aan
ontstaan door
wateroverlast, stank en schimmelvorming. Daarom is het belangrijk dat illegale kwekerijen zoveel mogelijk worden voorkomen. U kunt daarbij helpen door verdachte situaties te melden.

Kindpakket snel en eenvoudig aanvragen

Wat zit er verder in het Kindpakket?
Een bijdrage voor sportieve en culturele
activiteiten, zwemlessen, een fiets, een
kledingbon, een identiteitskaart, een pc of
laptop en het lidmaatschap voor de speelo-theek.
Nieuw is de huiswerkbegeleiding. De gemeente heeft daarover afspraken gemaakt
met het C.T. Storkcollege. Zij bekijken welke
kinderen in aanmerking komen voor de huiswerkbegeleiding. Dit gaat het komende schooljaar
van start. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden
op www.hengelo.nl/kindpakket.
Aanvragen nu snel en gemakkelijk
Ouders kunnen het Kindpakket nu snel en gemakkelijk aanvragen
via het e-formulier. De aanvraag door ouders met een uitkering is
iets anders dan de aanvraag door ouders met een laag inkomen
uit werk.

Officiële bekendmakingen
Beeldkwaliteitplan
Ontwerp
•	Woolderlanen (Seahorseterrein)
In het kader van de herontwikkeling van het Seahorseterrein is
er een ontwerp beeldkwaliteitplan opgesteld. Het ontwerp beeldkwaliteitplan Woolderlanen (Seahorseterrein) zal worden gehanteerd bij de welstandstoetsing in het plangebied Seahorseterrein.
Inzien en inspraak
U kunt het ontwerp beeldkwaliteitplan van 22 augustus tot en
met 2 oktober 2018 op afspraak inzien in het stadskantoor aan
de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn kunnen inwoners en
belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen
bij het college van B en W o.v.v. zaaknummer 2267088. Voor het
maken van een afspraak of het mondeling indienen van zienswijzen
kunt u contact opnemen met Antoine Mahler.

Bestemmingsplannen)
Onherroepelijk
Het volgende bestemmingsplan is op 8 augustus 2018 onherroepelijk geworden.
• Parapluplan parkeren Hengelo
Het plan is op 22 mei 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Het
vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen
van 27 juni tot en met 7 augustus 2018 ter inzage. Tijdens deze
inzagetermijn is geen beroep ingesteld bij de Raad van State.
Inzien
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Aanvragen door ouders met een uitkering
Hebt u een uitkering van Werk en Inkomen? Dan hebt u een brief
gekregen over de automatische betaling van de schoolkosten.
Bovendien krijgt u de kledingbon en het lidmaatschap voor de
speel-o-theek automatisch toegestuurd. Ook ontvangt u automatisch een brief waarmee u gratis een identiteitskaart
kunt aanschaffen.
De kledingbonnen ontvangt u eind september. Daar hoeft u geen aanvraag meer
voor te doen. Een aanvraag is alleen
nodig als u dit jaar een bijdrage voor
sportieve en culturele activiteiten, zwemlessen, een fiets of een
pc of laptop voor uw kind(eren)
Fotobijschrift
wilt ontvangen. Dat kan met het
e-formulier op www.hengelo.nl/
kindpakket.
Aanvragen door ouders met een
laag inkomen uit werk
Hebt u een laag inkomen uit werk?
Dan kunt u ook het Kindpakket aanvragen. Het gaat om een inkomen lager
dan € 1.137 voor alleenstaande ouders,
en € 1.623 voor een echtpaar of samenwonend stel (netto bedragen per maand).
Aanvragen kan met het e-formulier op www.hengelo.nl/
kindpakket. Komt u er niet uit, dan kunt u contact opnemen met
de gemeente via telefoon 14 074.
Hebt u vorig jaar het Kindpakket toegewezen gekregen, dan
krijgt u bericht van de gemeente om u op de nieuwe regeling te
attenderen.

Termijnverlenging
•	Bosmaatweg 60, 7556 PJ, intern verbouwen kantoor. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met negatief advies brandveiligheid. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 28-09-2018.
• Vlierbes 5, 7559 RM, oprichten woonhuis. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met strijdigheid
bestemmingsplan. Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 26-09-2018.

Verleend
•	Beursstraat 1A, 7551 HP, handelen met gevolgen voor
beschermde monumenten (vervangen pui) (16-08-2018)
•	Bijenkorf 56, 7559 EP, oprichten woonhuis en hebben uitweg
(16-08-2018)
•	Bronforelstraat 82 en 84, 7559 MG, oprichten tuinmuur en
vervallen 2 nog op te richten woningen (16-08-2018)
•	Herinckhavestraat 49, 7557 JK, hebben uitweg (16-08-2018)
•	Ratelaar 26, 7559 EN, oprichten woonhuis (16-08-2018)
•	Vlierbes 9, 7559 RM, hebben uitweg (16-08-2018)
•	Vlierbes 9, 7559 RM, oprichten woonhuis (14-08-2018)
• Willem de Clercqstraat 31B, 7553 VA, handelen in strijd met
bestemmingsplan (atelier op verdieping) (16-08-2018)
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
•	Jan van Galenstraat 302, 7556 VD, brandveilig gebruiken
kinderdagverblijf (10-08-2018)
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 22 augustus tot en met
2 oktober 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
• Singer Songwriter Festival, Watertorenpark, 9 september 2018
•	Springkussenfestival, Markt, 30 september 2018
•	Intocht Sinterklaas, binnenstad, 17 november 2018
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken tot het besluit is genomen op afspraak inzien bij de afdeling Regulering en Toezicht in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder
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schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van
B en W. Voor het mondeling indienen kunt u contact opnemen met
Linda Hutten. 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
•	Heerlijk Hengelo, Burgemeester Jansenplein, 24 tot en met
26 augustus 2018
•	Stadstoernooi Jeu de Boules, diverse locaties binnenstad,
31 augustus tot en met 2 september 2018
•	Straatfeest, Woolderesweg (tussen Deldenerstraat en Weideweg),
15 september 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 Linda Hutten. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Ingekomen meldingen
Het college van B en W heeft meldingen ontvangen voor:
•	Hassinkweg 8, Stork IMM, plaatsen (vloeibare) stikstoftank
• 
Pruisische Veldweg 20, Kaltenbach Shotblast & Painting
Systems BV, veranderen metaalbewerkingsbedrijf
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.

Hengelo in het kort
WMO Cliëntenraad

De WMO Cliëntenraad vergadert op maandag 3 september van
15.30 tot 17.30 uur in kamer H.027 in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121. 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.

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.
• Enschedesestraat (Telgen), tot en met 28 augustus
• Kruisingen Zwavertsweg, 28 tot en met 30 augustus
• Castorweg (tussen Venusstraat en Saturnusstraat/hinder),
tot en met 31 augustus
• Siriusstraat (hinder), tot en met 31 augustus
• Binnenhavenstraat (tussen Haaksbergerstraat en Weth. Voogdgeertstraat), 28 augustus tot en met 7 september
• Jupiterstraat (hinder), 3 tot en met 21 september
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 28 september
• Backenhagenlaan (hinder), tot en met 5 oktober
• Brouwerij (hinder), 21 augustus tot en met 5 oktober
• Castorweg (tussen Deurningerstraat en Old Ruitenborgh/
hinder), 10 september tot en met 19 oktober
• Steenbokstraat (deels/hinder), tot en met 26 oktober
• Enschedesestraat (tot kruising Wemenstraat/Brinkstraat),
tot en met eind december
• Boekelosebrug, tot en met 21 december
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Voetbaltoernooi kids
Heerlijk Hengelo
STRAND074
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Wegwijzer
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
WhatsApp:
Website:
Contact:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

Hazenweg 121 (stadskantoor)
Postbus 18, 7550 AA Hengelo
14074 (werkdagen 08.30 - 17.00 uur)
06 - 46 76 48 67 (werkdagen 08.30 - 17.00 uur)
www.hengelo.nl
www.hengelo.nl/reactieformulier
www.facebook.com/gemeentehengelo
@gemeentehengelo
gemeentehengelo

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

