Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Inloopbijeenkomst ontwerp
bestemmingsplan Seahorse
Op maandag 28 mei is er een inloopbijeenkomst over het ontwerp bestemmingsplan Seahorse. Tijdens deze bijeenkomst kunt
u het ontwerp bekijken en vragen stellen. U bent tussen 17.00
en 19.00 uur van harte welkom in de Woolderschool, Semmelweisstraat 42. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Antoine Mahler. Kijk
voor meer informatie en de procedure bij de publicatie onder
‘Officiële bekendmakingen’.

Militaire oefening

Van 28 mei tot en met 1 juni is er een militaire oefening in het
gebied tussen Apeldoorn, Borne, Hengelo, Enschede, Buurse en
Lochem. De militairen verplaatsen zich te voet en met (terrein)
voertuigen. Ze voeren verkenningen uit en bewaken objecten
vanuit waarnemingsposten. Ze zijn bewapend maar er wordt
geen (oefen)munitie gebruikt.

Wordt u Starter van het Jaar?

Bent u in 2017 in Hengelo, Borne of Hof van Twente gestart met
een eigen bedrijf? Dan maakt u kans op de Startersprijs Midden
Twente 2018. Het maakt niet uit welk bedrijf of wat uw product of
dienst is, iedereen die een nieuw bedrijf is gestart, kan winnen.
Wat kunt u winnen?
Een jury kiest uit alle aanmeldingen vijf genomineerden. De
genomineerden ontvangen een waardecheque die ze kunnen
besteden aan promotie of verdere doorontwikkeling van het
bedrijf. De winnaar krijgt een cheque van € 3.000 en een wisseltrofee, de andere vier genomineerden elk € 1.000. De beste
10 aanmeldingen krijgen daarnaast 10 uur coaching door ervaren ROZ-coaches.
Waar let de jury op?
•	
Hoe bent u van start gegaan? (uw uitgangssituatie)
•	
Wat is uw sociaal economische bijdrage aan uw stad?
•	
Hoe heeft uw bedrijf zich na de start ontwikkeld?
•	
Waarom vestigde u zich in Hengelo/Borne/Hof van Twente?

Aanmelden
Kent u iemand die in 2017 een eigen bedrijf is gestart en die
volgens u kans maakt op de Startersprijs? Of bent u zelf die
succesvolle starter? Ga naar www.startersprijsmiddentwente.nl
en vul voor 1 september het aanmeldformulier in.
Uitreiking
Op maandagavond 12 november wordt tijdens het Starterscafé in
de Schouwburg Hengelo bekendgemaakt wie van de genomineerden zich Starter van het Jaar mag noemen. De organisatie van
deze verkiezing is in handen van het ROZ.

Boekje en magazine verkrijgbaar voor mantelzorgers
Er zijn twee uitgaves verschenen die interessant zijn voor mantelzorgers:
•	
Het magazine ‘De Mantelzorger’ bevat diverse informatie
en wetenswaardigheden voor mantelzorgers. Het verschijnt
3x per jaar, de voorjaarseditie is nu beschikbaar.
•	
Het boekje ‘Samen wonen om te zorgen’ bevat goede informatie over de diverse vormen en mogelijkheden voor mantelzorgers en zorgvragers, die overwegen bij elkaar in de buurt te
gaan wonen.
Het magazine en het boekje zijn gratis verkrijgbaar bij het
Zorgloket in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en bij
Wijkracht aan de Deldenerstraat 20.

Aanvraag indienen vóór 1 juni

Wie verdient een lintje?
Veel Hengeloërs zetten zich belangeloos in voor anderen, bijvoorbeeld als actief lid van een vereniging of als vrijwilliger.
Kent u in uw omgeving of binnen uw vereniging, stichting of
organisatie iemand die zich bijzonder verdienstelijk voor de
samenleving heeft gemaakt? Dan kunt u die persoon voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding.
De jaarlijkse uitreiking van deze onderscheidingen, ook wel lintjesregen genoemd, vindt meestal plaats op de dag voor Koningsdag.
De uitreiking kan ook bij een bijzondere gelegenheid gebeuren,
bijvoorbeeld bij een jubileum of afscheid.
Aanvragen
Vindt u dat iemand een lintje verdient? Neem dan telefonisch
contact op met de gemeente en vraag naar Anja van der Ham,
medewerkster Kabinetszaken. Zij kan in grote lijnen aangeven of
de persoon in kwestie in aanmerking kan komen. In een persoonlijk gesprek wordt de procedure met u doorgenomen.
De voordracht voor de lintjesregen 2018 is al gesloten. U kunt nu
iemand voordragen voor de lintjesregen 2019 (op vrijdag 26 april
2019). Uw aanvraag moet dan vóór 1 juni 2018 binnen zijn.

Officiële bekendmakingen
Actieplan omgevingslawaai 2018-2023
Ontwerp
Het college van B en W heeft op 15 mei 2018 het ontwerp Actieplan omgevingslawaai 2018 - 2023 vastgesteld. Met dit ontwerp
actieplan geeft het college invulling aan de Europese Richtlijn
Omgevingslawaai en de wet Milieubeheer die zich richten op de
evaluatie en beheersing van geluidbelasting waaraan woningen,
en dus mensen, worden blootgesteld. Het actieplan benoemt de
mogelijkheden voor geluidsreducties bij een vijftal ‘hotspots’
(geluidsbelaste locaties) waarvan er twee in de nu voorliggende
planperiode 2018-2023 bij groot onderhoud aan de beurt zijn.
Ook wordt in het actieplan een overzicht gegeven van de uitgevoerde acties die voortvloeiden uit het vorige Actieplan omgevingslawaai.
Inzien en zienswijzen
U kunt het actieplan van 23 mei tot en met 3 juli 2018 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121, bij het Publieksplein, en op www.
hengelo.nl > Actueel. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk
zienswijzen indienen bij het college van B en W. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arnold van Loon.

Anterieure overeenkomst
Het college van B en W maakt op grond van artikel 6.24 lid 3
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 15 mei 2018
een anterieure overeenkomst is aangegaan over de herziening
van het bestemmingsplan Woolder Es 2012. Deze overeenkomst
heeft betrekking op het perceel gelegen aan de Deldenerstraat,
kadastraal bekend, sectie A, nummer 5334.
Inzien
U kunt de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst van 23 mei tot en met 3 juli 2018 inzien bij het
Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tegen
de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving kunt u
geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Bestemmingsplannen
Ontwerp
• Seahorse
Het plangebied wordt gevormd door de percelen behorende bij
het voormalig Seahorse-terrein en de toegangsweg daarvan richting de Woolderesweg, kadastraal bekend als sectie A, nummers
4546, 4178, 4179 en 5397 (deels). Het voormalige fabrieksterrein van Seahorse ligt al geruime tijd braak. Al sinds een aantal jaren is er sprake van een mogelijke woningbouwontwikkeling
op het terrein. Deze ontwikkeling past niet in het huidige bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is een
herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het ontwerp
bestemmingsplan Seahorse voorziet hierin.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 23 mei tot en met 3 juli 2018 op afspraak inzien in
het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.
nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0088-0201. 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. 2233404. Voor
het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen
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Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl > zoek op ‘Onderscheidingen’.

met Antoine Mahler. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend
kenbaar maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.
Op maandag 28 mei is er een inloopbijeenkomst. Kijk voor meer
informatie in het bericht onder ‘Hengelo in het kort’.
U vindt de bekendmaking van het ontwerpbesluit hogere geluidsgrenswaarde voor Woolderlanen op de volgende pagina onder Wet
geluidhinder.

Onherroepelijk
Het volgende bestemmingsplan is op 9 mei 2018 onherroepelijk
geworden.
•	Dalmeden 2017
De procedure voor het bestemmingsplan Dalmeden 2017 is afgerond. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 28 maart tot en met 8 mei 2018 ter
inzage. Tijdens deze inzagetermijn is geen beroepschrift ingediend bij de Raad van State.
Inzien
U kunt het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling
Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en
op www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0109-0301.

Geen zienswijzen
Naar aanleiding van het volgende ontwerp uitwerkingsplan zijn
geen zienswijzen ingediend.
• De Veldkamp 2014
Het ontwerp uitwerkingsplan De Veldkamp 2014 heeft van 28 maart
tot en met 8 mei 2018 ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen
zienswijzen ingediend.

Vastgesteld uitwerkingsplan
De sectormanager Fysiek, daartoe gemandateerd door het college
van B en W, heeft op 15 mei 2018 het volgende uitwerkingsplan
vastgesteld:
•	De Veldkamp 2014
Het bestemmingsplan De Veldkamp 2014 is een bestemmingsplan, met uitwerkingsbevoegdheid voor de gronden gelegen binnen de bestemming ‘Bedrijf - Uit te werken’. In het uitwerkingsplan De Veldkamp 2014 is de bestemming ‘Bedrijf - Uit te werken’
uitgewerkt. Het uitwerkingsplan De Veldkamp 2014 maakt de realisatie mogelijk van een bedrijventerrein mogelijk ten behoeve
van hoogwaardige reguliere bedrijvigheid.
Inzien en beroep
U kunt het uitwerkingsplan en de bijbehorende stukken van 23 mei
tot en met 3 juli 2018 op afspraak inzien in het stadskantoor
aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.
BPU0077-0301. Voor het maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met 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 het college van B en W hebben ingebracht. Het besluit
tot vaststelling van het uitwerkingsplan treedt in werking op 4 juli
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 Gonny Boers.
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Omgevingsvergunningen

Evenementenvergunningen

Reguliere procedure

Aangevraagd

Ontvangen
•	Anthonie Donkerstraat 11, 7552 LL, kappen 1 hemelboom
(08-05-2018)
•	Asveldweg 19, 7556 BR, veranderen uitweg (03-05-2018)
•	Diamantstraat nabij 44, 7554 TA, plaatsen doosletters
(09-05-2018)
•	Drienerstraat 3L, 7551 HJ, plaatsen veranda/overkapping
(08-05-2018)
•	Eduard Verkadestraat nabij 15, 7558 TH, kappen 1 linde
(09-05-2018)
•	Fie Carelsenstraat nabij 42, 7558 WB, kappen 1 berk
(08-05-2018)
•	Gerrit Peuscherstraat nabij 143, 7558 BC, kappen 1 berk
(09-05-2018)
•	Hunenborg 1 t/m 23 (oneven), 7556 MN, renoveren 12 grondgebonden woningen (14-05-2018)
• Jan van der Heydenstraat achter 10 en 12, 7553 CJ, terugsnoeien 1 esdoorn (07-05-2018)
• P.C. Borstlaan 123, 7555 SL, kappen 1 berk, 3 prunussen en
3 eiken (04-05-2018)
•	Uitslagsweg 25, 7556 LN, uitbreiden woonhuis (09-05-2018)
• Zuidelijke Havenweg 40, 7554 RR, plaatsen entresol-/magazijnvloer gebouw H (08-05-2018)
De publicatie van deze aanvragen is bedoeld om u tijdig te informeren over aanvragen die bij het college van B en W zijn binnengekomen. In dit stadium is het niet mogelijk om bezwaar te maken.
Wanneer u belanghebbende bent, kunt u wel zienswijzen indienen.

Termijnverlenging
•	Tobias Asserstraat nabij 2 (Landmansweg en Raoul Wallenbergstraat), 7557 XC, oprichten 20 woonhuizen. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
30-06-2018.
•	Veenbes nabij 10 (kavel 15), 7559 RP, oprichten woonhuis.
Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met
de bouwbesluittoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 29-05-2018.

Verleend
•	Bartelinkslaantje nabij 22, 7558 PS, kappen 1 spar (16-05-2018)
•	Beekstraat 41, 7551 DH, plaatsen nieuwe gevellogo’s
(16-05-2018)
•	Bornsestraat 134, 7556 BK, verbouwen woonhuis (14-05-2018)
•	Bosmansweg nabij 89, 7553 MP, kappen 2 lijsterbessen
(15-05-2018)
•	Cantharel 4 (kavel 19C), 7559 RV, oprichten woonhuis en hebben uitweg (15-05-2018)
•	Drienerstraat 24 en 26, 7551 HH, handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening (toestaan detailhandel gerelateerde daghoreca) (16-05-2018)
•	Geerdinksweg 153, 7555 DL, intern verbouwen/uitbreiden
gezondheidscentrum (14-05-2018)
•	Hegemansweg 23, 7553 WL, kappen 1 berk (15-05-2018)
•	Klaas Berninkstraat 9, 7556 PL (aanvraag gepubliceerd als
Klaas Berninkstraat nabij 7), oprichten woonhuis (14-05-2018)
•	Lou Bandystraat nabij 40, 7558 ZE, afzetten elzenbroekbos
(15-05-2018)
•	Sloetsweg 153, 7556 HM, verlengen termijn tijdelijke uitbreiding 8 lokalen (14-05-2018)
•	Sloetsweg 155, 7556 HM, verlengen tijdelijke vergunning voor
oprichten noodschool (14-05-2018)
•	Vosboerweg 10, 7556 BS (aanvraag gepubliceerd als Vosboerweg 10 en 12), verplaatsen hek (15-05-2018)
•	Willy Albertistraat 16, 7558 ZZ, verbouwen garagedeur naar
kozijn (14-05-2018)
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak
inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121. Tegen deze besluiten kunt u desgewenst, gedurende
zes weken na de datum van verzending van deze besluiten, een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Uitgebreide procedure
Verleend
•	Diamantstraat 60 (hoek Boekeloseweg), 7554 TT (aanvraag
gepubliceerd als Boekeloseweg hoek Diamantstraat, nabij
Zirkoonstraat 4), oprichten schakelstation (14-05-2018)
Inzien en beroep
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Het besluit is ten opzichte van het
ontwerpbesluit niet gewijzigd. Tegen dit besluit kunt u desgewenst, gedurende zes weken na de datum van verzending van dit
besluit, een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de afdeling
Bestuursrecht van de rechtbank Overijssel. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

•	Volksfeesten Oele 100 jaar, Oelersteeg, 31 augustus tot en
met 2 september 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 aanvraag een besluit heeft genomen, wordt
deze gepubliceerd. Daarna kunt u, wanneer u belanghebbende
bent, een bezwaarschrift indienen.

Verleend
•	Openlucht evangelisatie, voor Lambertuskerk of Brinkplein,
19 mei, 16 juni, 14 juli, 8 september en 29 september 2018
•	FC Twente vrouwen - Ajax vrouwen, sportpark Slangenbeek,
21 mei 2018
•	Internationaal Straattheaterfestival, binnenstad, 25 tot en
met 27 mei 2018
•	BAM! Festival, Prins Bernhardplantsoen, 26 mei 2018
•	Avond4daagse, meerdere routes, 28 tot en met 31 mei 2018
•	FBK Games, FBK-stadion, 30 mei tot en met 3 juni 2018
•	FBK Dubbele Mijl, route van FBK-stadion naar Markt, 31 mei
2018
•	Korenfestival Amusing Hengelo, binnenstad, 2 juni 2018
•	Twents Speciaalbier Festival, nabij F. Hazemeijerstraat 400,
10 juni 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.

Wet bodembescherming
Instemming schriftelijk verslag
Het college van B en W heeft ingestemd met het schriftelijk verslag van de uitvoering van de bodemsanering aan de:
•	Twekkelerweg 315, kadastrale sectie N 1359 (artikel 39c Wbb
en artikel 39d Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 23 mei
tot en met 3 juli 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 zes weken na publicatie van dit besluit 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:
•	Hamerstraat 2-4, Big Gym BV, oprichten sportschool
• Parelstraat 14, Fatol-Mulder BV, veranderen groothandel in
grondstoffen in groothandel voor gieterijen en modelmakerijen
•	Pruisische Veldweg 20, Kaltenbach Shotblast and 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.

Wet geluidhinder
Ontwerpbesluit hogere geluidgrenswaarden
Het college van B en W is van plan om hogere geluidgrenswaarden van 52, 54, 55 en 56 dB (Lden) voor de maximaal toelaatbare
geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op de gevels van
de te bouwen woningen aan de:
•	Woolderlanen (het zogenoemde Seahorse-terrein in de Woolder Es)
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting van
delen van dit terrein hoger uitvalt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het is redelijkerwijs niet mogelijk voldoende geluidwerende maatregelen te treffen om alsnog aan deze
waarde te voldoen. Het ontwerpbesluit houdt verband met het
ontwerp bestemmingsplan Seahorse. U vindt de bekendmaking
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Twenterun
Kunsten op Straat
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Vijverconcert
Woolde
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hiervan op de vorige pagina onder Bestemmingsplannen.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken van
23 mei tot en met 3 juli 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
mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het college
van B en W. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u
contact opnemen met Herman Aalderink.

Hengelo in het kort
Inzameling textiel
Van 30 mei tot en met 8 juni houdt de Vereniging Paardrijden
Gehandicapten Oost een textielinzameling. Tussen 25 mei en
5 juni ontvangt u persoonlijk een inzamelzak aan huis. Daarop
staat vermeld op welke dag men de zak weer komt ophalen.

Collectes

Tot en met 26 mei collecteert het Oranjefonds. Van 28 mei tot en
met 2 juni collecteert het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Werk aan de weg
In verband met weg- of andere werkzaamheden zijn de komende
tijd onderstaande wegen afgesloten (zie www.hengelo.nl/wegwerkzaamheden voor meer informatie). Omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. In verband met onverwachte
weersomstandigheden zijn genoemde data onder voorbehoud.
• Industriestraat (tussen Dikkerscomplex en Kerkstraat/
Esrein), tot en met 25 mei
• Kruising Wethouder Kampstraat/Helhoesstraat, tot en met
25 mei
• Marathonlaan (tussen Twekkelerweg en Heraklesstraat), tot
en met 1 juni
• Esrein (tussen Kerkstraat en Appendage), tot en met 8 juni
• Heeckerenstraat, tot en met 8 juni
• Alerdinck, 4 tot en met 15 juni
• Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot en
met kruising Vijverlaan), tot en met 15 juni
• Esrein (tussen Appendage en Laan Hart van Zuid), tot en met
22 juni
• Robijnstraat en Barnsteenstraat (hinder, één weghelft), tot
en met 29 juni
• Sprinkhaan (tussen Reimersdennenweg/Bijenkorf en Kruisspin/Ratelaar), tot en met 29 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.

