Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Inloopbijeenkomst ontwerp
bestemmingsplan Hengelose Es
Noord

Op maandag 29 januari is er een inloopbijeenkomst over het
ontwerp bestemmingsplan Hengelose Es Noord (Nieuwe Es)
en de procedure. U bent tussen 17.00 en 19.00 uur van harte
welkom in het bedrijfsrestaurant van het stadskantoor aan de
Hazenweg 121. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om
het plan toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. U kunt
binnenlopen wanneer het u uitkomt.

De gemeenteraad vergadert

Veel kleine schade in openbare ruimte; geen grote incidenten

Meer dan honderd bomen omgewaaid in Hengelo
De storm van donderdag 18 januari heeft ook in Hengelo flink
zijn sporen nagelaten. Zo zijn er meer dan 100 gemeentelijke
bomen omgewaaid. Andere bomen zijn zodanig kapotgewaaid
dat ze direct moesten worden weggehaald.
Opruimen en herstellen
Gildebor - verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud in de
openbare ruimte in Hengelo - is al tijdens de storm in samenwerking met de brandweer bezig geweest om de ergste overlast op
te lossen. In de meeste gevallen ging het om omgewaaide bomen
op wegen en paden. De verwachting is dat het opruimen van de
schade zeker nog een week kan duren.

Politieke Markten

Verschillende gemeentelijke gebouwen (zoals scholen en gymzalen)
hebben schade opgelopen. Het gaat hierbij voornamelijk om schades aan het dak en glasschade.

Theaterzaal
19.30 - 20.45 uur Vervolg vaststellen Bestemmingsplan
		
Centrum 2013, Badhuis
20.45 - 21.45 uur Ontwikkelingen Warmtenet

Prioriteit
Gildebor gaat af op meldingen van inwoners, toezichthouders, de
gemeente en eigen waarnemingen. Hierbij gelden de volgende
prioriteiten:
1. Gevaarlijke situaties
2. Versperring/blokkering van doorgaande wegen
3. Fietspaden en uitritten
4. Opruimen van takken en bomen van gazons et cetera

De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag
24 januari in ‘t Berflo, Apolloplein 1. Het programma is gewijzigd en is nu als volgt:

De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag
31 januari in ‘t Berflo, Apolloplein 1. Het programma is als volgt:
Theaterzaal
19.30 - 20.15 uur
20.30 - 21.45 uur
		
		
		
		
		
Ruimte 1 (boven)
19.30 - 20.30 uur
20.45 - 22.00 uur

Voorbereidingskrediet herinrichting Marktplein
- Geactualiseerde Cultuurhistorische
waardenkaart Hengelo
- Geactualiseerde Erfgoedverordening en
Verordening op de Erfgoedcommissie
- Geactualiseerde Archeologische
verwachtingenkaart met beleidsadviezen
Spoorfietsen/Railpleasure
Initiatiefvoorstel Parkeren

Wilt u weten hoe u mee kunt praten? Kijk dan op www.hengelo.nl/
politiekemarkt.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 30 januari vanaf 19.30
uur in De Sterrentuin, Neptunusstraat 51. Op de agenda staan
onder meer:
•	
Benoeming extern lid, tevens voorzitter, Rekenkamercommissie
•	
Vaststellen Algemene plaatselijke verordening (APV)
•	
Vaststellen bestemmingsplan Centrum 2013, Badhuis
•	
Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet Enschedesestraat
•	
Rekenkameronderzoek ‘Grip op Afval’
•	
Wijziging Welstandsnota: plangebied Medaillon en kleine
aanpassingen
•	
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015, 1e wijziging
De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.
hengelo.nl/bestuursagenda. U kunt ook gebruik maken van de
computers bij het Publieksplein in het stadskantoor.

WMO Cliëntenraad

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

Collectes

Tot en met 27 januari wordt er niet gecollecteerd. Van 29 januari
tot en met 3 februari collecteert de Hersenstichting Nederland.

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.
• B
 oerhaavelaan, tot en met 26 januari
• Gieskesstraat (deels), tot en met 29 januari
• Watertorenlaan (oneven zijde, tussen Stroweg en Waarbekenweg) en deel Waarbekenweg, tot en met 23 februari
• Hoofdweg Mozartlaan (tussen Paganini-/Schützstraat en
Palestrina-/Griegstraat), tot en met 13 april
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 31 augustus
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

Bij de uitvoering kan het zijn dat takken en hout eerst in bermen,
parkeervakken of gazons worden opgestapeld en daarna met beschikbare machines worden verwerkt.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• Asveldweg nabij 10, 7556 BP, kappen 1 eik (12-01-2018)
•	Asveldweg nabij 12, 7556 BP, kappen 3 lindes (17-01-2018)
•	Breemarsweg 181, 7553 HG, plaatsen/vervangen dakkapel
(16-01-2018)
•	Cruys Voorberghstraat nabij 103, 7558 WV, kappen 1 vogelkers
(15-01-2018)
•	Cruys Voorberghstraat nabij 193, 7558 WX, kappen 1 eik
(15-01-2018)
• Expolaan nabij 100, 7556 BE, kappen 4 essen en afzetten
5 wilgen (17-01-2018)
•	H. Leefsmastraat 179, 7556 JE, kappen 1 eik (15-01-2018)
•	Haaksbergerstraat nabij 51, 7554 PA, kappen 2 eiken
(15-01-2018)
•	Hegemansweg 51, 7553 WN, vervangen toegangspoort/hekwerk
door toegangspoort/schutting (07-01-2018)
•	Hermelijnstraat 18, 7559 AN, uitbreiden woonhuis (11-01-2018)
•	Klaas de Rookstraat nabij 38, 7558 DG, kappen 1 acacia
(12-01-2018)
•	Klaas de Rookstraat nabij 54, 7558 DK, kappen 1 kastanje
(17-01-2018)
•	Kokerjuffer 13, 7559 DM, plaatsen zolderopbouw bovenop
woonhuis (16-01-2018)
•	Krabbenbosweg 118, 7555 EN, hebben uitweg (10-01-2018)
•	Louis van Gasterenstraat nabij 206, 7558 SZ, kappen
7 bomen (elzen, eiken, wilgen en berken) (15-01-2018)
• Piet Muyselaarstraat nabij 27, 7558 ZL, kappen 1 eik
(15-01-2018)
•	Rika Hopperstraat nabij 66, 7558 SX, kappen 1 eik (15-01-2018)
•	Rougoorweg nabij 50 (spoorlijn Hengelo-Twekkelo), 7554 RZ,
ombouwen zoutwagon tot Bed & Breakfast (tijdelijk maximaal
10 jaar) (11-01-2018)
•	Schoolbeekweg nabij 48, 7554 SV, oprichten schuilstal voor
paarden (15-01-2018)
• Torenlaan nabij 62, 7559 PB, 20% dunningskap gemeentelijk
bos (15-01-2018)
•	Twekkelerweg nabij 164, 7553 LP, kappen 1 lijsterbes (15-01-2018)
•	Waarbekenweg nabij 27 (Watertorenlaan), 7553 KJ, plaatsen
voetgangersbrug en duiker met leuningwerk (12-01-2018)
•	Weijinksweg 11, 7558 PL, oprichten bedrijfsruimte (15-01-2018)
•	Willemstraat 47 en 67, 7551 DL, wijzigen bestemming begane
grond naar wonen(17-01-2018)
•	Woolderesweg 38, 7555 LA, vervangen houten blokhut door
houten kapschuur (14-01-2018)
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.

Verleend
•	Aalbes 16, 7559 RR, wijzigen situering woning (18-01-2018)
•	Aardbei 1, 3, 12, 19, Veenbes 4, 5, 10, Braam 5, 7, 9, 10 en
Aalbes 2, 7, 13, 15, 20, 22 , 24, 7559 RR, veranderen uitwegen
(16-01-2018)

Melding maken
Wilt u nog een melding doen als gevolg van de storm, dan kunt
u dit doen via www.hengelo.nl > Gemeentebalie > Melding openbare ruimte, de BuitenBeter-app of door te bellen met 14074.
•	Aardbei 7, 7559 RS (aanvraag gepubliceerd als Aardbei nabij 1,
kavel 14), oprichten woonhuis (15-01-2018)
•	Backenhagenlaan nabij 62, 7557 KE, plaatsen fietsenberging
(18-01-2018)
•	Bartelinkslaantje 24, 7558 PS, verlichtingsarmaturen lichtmasten vervangen door duurzame LED verlichtingsarmaturen
Tennisvereniging Hasselo (17-01-2018)
•	Flierveldsweg 41, 7554 SP, kappen 1 eik (18-01-2018)
•	Johan Wagenaarstraat 20, 7557 VH, plaatsen reclamezuil
(15-01-2018)
•	Saffierstraat 8, 7554 TG, beperkte milieutoets (veranderen
productieproces betonmortelcentrale) (19-01-2018)
•	Uitslagsweg 99, 7556 LN, handelen in strijd met bestemmingsplan (vestigen Domino’s Pizza) (18-01-2018)
•	Veenbes nabij 10, 7559 RP, kappen 3 eiken en 1 els (16-01-2018)
•	Wegtersweg 33, 7556 BP, oprichten bedrijfspand en verbreden
uitweg (17-01-2018)
Rectificaties
In het Gemeentenieuws van 19-12-2017 was gepubliceerd onder
Ontvangen omgevingsvergunningen:
•	P.C. Hooftlaan 50, 7552 HG, kappen 3 loofbomen (14-12-2017)
Dit moet zijn onder Verleende omgevingsvergunningen:
•	P.C. Hooftlaan 50, 7552 HG, kappen 3 loofbomen (14-12-2017)
In het Gemeentenieuws van 27-12-2017 was gepubliceerd onder
Ontvangen omgevingsvergunningen:
•	Antillenstraat nabij 7, 7556 AV, kappen 1 kastanje (19-12-2017)
•	Balistraat nabij 15, 7556 AH, kappen 4 sierkersen (19-12-2017)
•	Opaalstraat 42, 7554 TS, veranderen gevelbeplating en
vervangen luifel bedrijfspand (19-12-2017)
•	Steenbokstraat nabij 209, 7557 LE, kappen 9 bolesdoorns
(19-12-2017)
Dit moet zijn onder Verleende omgevingsvergunningen:
•	Antillenstraat nabij 7, 7556 AV, kappen 1 kastanje (19-12-2017)
•	Balistraat nabij 15, 7556 AH, kappen 4 sierkersen (19-12-2017)
•	Opaalstraat 42, 7554 TS, veranderen gevelbeplating en
vervangen luifel bedrijfspand (19-12-2017)
•	Steenbokstraat nabij 209, 7557 LE, kappen 9 bolesdoorns
(19-12-2017)
In het Gemeentenieuws van 27-12-2017 was gepubliceerd onder
Ontvangen omgevingsvergunningen:
•	Grobbenweg 25, 7555 PP, verbouwen 2 schuren tot woonhuis
(19-12-2017)
	Dit moet zijn onder Verleende omgevingsvergunningen, met
een ander huisnummer en een andere omschrijving:
•	Grobbenweg 23, 7555 PP, verbouwen 1 schuur tot woonhuis
(19-12-2017)
In het Gemeentenieuws van 27-12-2017 was gepubliceerd onder
Ontvangen omgevingsvergunningen:
•	Veenbes nabij 4 (kavel 13), 7559 RP, oprichten woonhuis en
hebben uitweg (19-12-2017)
	Dit moet zijn onder Verleende omgevingsvergunningen en met
een ander huisnummer:
• Veenbes 8, 7559 RP, oprichten woonhuis en hebben uitweg
(19-12-2017)

Hengelo Promotie zoekt vrijwilligers

www.hengelo.nl
dinsdag 23 januari 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.

Besluit intrekking vergunning
Het college van B en W heeft besloten de omgevingsvergunning
in te trekken voor:
•	Isaäc da Costastraat 93, 7552 VV, kappen 1 eik (03-01-2018)
Inzien en beroep
U kunt de desbetreffende stukken van 24 januari tot en met
6 maart 2018 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn kunt u, mits u belanghebbende bent en tijdig een
zienswijze naar voren hebt gebracht, schriftelijk beroep instellen
bij de afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Overijssel. Indien
beroep wordt ingesteld, kan ook de Voorzieningenrechter van de
rechtbank Overijssel worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
•	Meat the East, Diamantstraat 8, 13 tot en met 15 april 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.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Ingekomen meldingen
Het college van B en W heeft meldingen ontvangen voor:
•	Oosterveldsingel 47A, Morskate Aandrijvingen, oprichten
groothandel in aandrijf- en transporttechniekonderdelen
•	Saffierstraat 8, Rouwmaat Betoncentrale Hengelo BV, veranderen
productieproces betonmortelcentrale
•	Toermalijnstraat 15, Auto Samsen BV, veranderen auto- en
scooter demontagebedrijf
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.

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaatsen

Hengelo Promotie zoekt enthousiaste, representatieve
vrijwilligers die enkele uren per week en in het
weekend beschikbaar zijn. Je bent goed op
de hoogte van alles wat in Hengelo speelt
en vindt het leuk om informatie te verstrekken aan bewoners en bezoekers.
Meer weten? Mail naar Martine Fabels,
martine@hengelopromotie.nl.

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

Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaatsen toe te wijzen:
•	Bonairestraat, plaats voor centrale ingang naar o.a. nr. 46
•	’t Swafert Plein 4, 1e linker plaats in rij van 10 plaatsen
•	’t Swafert Plein 5, 1e rechter plaats van 2 ter hoogte van nr. 1148

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

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

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.

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

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.

