Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Allerzielenviering

Op zondag 4 november is er een Allerzielenviering op het begraaf- en gedenkpark aan de Deurningerstraat 262. De viering
begint om 16.00 uur bij de Calvarieberg. Daarna kunt u op eigen
gelegenheid het graf of de urn van uw dierbare bezoeken en een
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Programma zaterdag 27 oktober
U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in het STORK-paviljoen
aan de Lansinkesweg. Er volgt een uitgebreid programma met
presentaties door de Vogelwerkgroep over nachtdieren (en hun
geluiden), door de Kosmos Sterrenwacht over de sterrenhemel
van dat moment en met verhalenvertellers van de Verhalenkraal.
Ook kunt u de foto-expositie ‘150 jaar industrie & licht’ bekijken,
gemaakt door natuur- en persfotograaf Remco Ditmar.
De toegang is gratis. Een hapje en drankje is verkrijgbaar.

Officiële bekendmakingen
Allerzielenconcert in Onze Lieve Vrouwe kerk
Voorafgaand aan de viering op de begraafplaats is er om 14.30
uur in de Onze Lieve Vrouwe Kerk aan de O.L. Vrouwestraat een
Allerzielenconcert. Het concert wordt uitgevoerd door het ensemble Agteglyck en speelt het Requiem van Mario Capuana.

WMO Cliëntenraad

De WMO Cliëntenraad vergadert op maandag 5 november 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.

Genomineerden Startersprijs
Midden Twente 2018 bekend
Binnenkort wordt de Startersprijs Midden Twente uitgereikt aan
de beste ondernemer uit Hengelo, Borne of Hof van Twente die
in 2017 gestart is met een eigen bedrijf. Een deskundige jury
heeft de ruim 40 aanmeldingen beoordeeld en vijf genomineerden gekozen: Huisartsenassistentie Twente uit Hengelo, Danceworkx Studio en De Keukenbaas uit Borne, en Hexapoda en IMH
Twente uit Hof van Twente. De winnaar wordt bekendgemaakt op
maandag 12 november tijdens het Starterscafé in Schouwburg
Hengelo, Beursstraat 44.
Wilt u aanwezig zijn
bij de uitreiking? Aanmelden kan via www.
rabobank.nl/ct.
U bent vanaf 19.00
uur van harte welkom.

Vrijwilligers verdienen ‘n prijs

Ongeveer 25.000 Hengeloërs doen vrijwilligerswerk. Zij zetten
zich in om anderen te ondersteunen of om hen een mooie dag of
avond te bezorgen. Kent u zo’n vrijwilliger en heeft die wel een
schouderklopje verdiend? U kunt uw waardering laten blijken
door diegene te nomineren voor een prijs. Het is ook mogelijk
om een groep voor te dragen.
Nomineren
Ga naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl > Waardering/
nomineren. Geef aan wat de vrijwilliger zo bijzonder maakt en
waarom hij/zij de prijs verdient.
Liever niet digitaal? Haal dan een formulier op bij het Servicepunt Vrijwilligerswerk, op de begane grond in het stadskantoor,
Hazenweg 121. Zij zijn geopend op
maandag, dinsdag en donderdag van
09.00 tot 14.00 uur en woensdag
van 09.00 tot 16.00 uur.
De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse
vrijwilligersfeest op donderdag
29 november.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen

Het Stork-paviljoen is gemaakt van gerecyclede materialen en
staat aan de Lansinkesweg
1 (vanaf
hoofdingang ROC van Twente
Opening
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Sterrenwacht
verhalenvertellers
De foto-expositie
is nog tot en- met
10 november te bezichtigen.
Het STORK paviljoen is open op donderdag, vrijdag en zaterdag,
van 13.00 tot 17.00 uur.

Geweigerd
•	De Wetstraat 11, 7551 GA, verbouwen winkelpand (16-10-2018)

WWW.NACHTVANDENACHT.NL

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 dit besluit kunt u desgewenst,
gedurende zes weken na de datum van verzending van dit besluit,
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Opening foto expositie:
‘150 jaar industrie & licht’ 27 oktober t/m 10 november
Uitgebreide procedure
Sterrenwacht - verhalenvertellers
Ontwerpbesluit

•	Dijksweg nabij 15, 7556 KA, oprichten woonhuis en hebben
uitweg (15-10-2018)
•	Gronaustraat nabij 19, 7559 WL, 40% dunningskap gemeentelijk bos (09-10-2018)
•	Otto Klempererstraat nabij 40, 7558 EH, kandelaberen
1 esdoorn (09-10-2018)
•	Rabatstraat nabij 61, 7559 CX, afzetten strook elzen
(09-10-2018)
•	Willem de Clercqstraat 15-17, 7553 VA, veranderen en
vergroten moskee (17-10-2018)

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

• Ketelmakerij 2, 7553 ZP, wijzigen gasopslag (16-10-2018)
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 24 oktober tot en met
4 december 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.

Verleend
•	Jan van Galenstraat 302, 7556 VD, brandveilig gebruiken
kinderdagverblijf (12-10-2018)

WWW.NACHTVANDENACHT.NL
Inzien en beroep

•	Anna Bijnsstraat 48, 7552 NC, veranderen voorgevel garage
(17-10-2018)
• H. Leefsmastraat 124 t/m 136 (even), 150 t/m 168 (even),
Ferdinand Boersmastraat 2 t/m 24 (even) en M.C. Escherstraat 11 t/m 23 (oneven), 7556 JJ (aanvraag gepubliceerd
als Jan Voermanstraat nabij 2), oprichten 36 woningen
(10-10-2018)
•	Haaksbergerstraat 51, 7554 PA, veranderen horecapand
(intern) (18-10-2018)
•	Hermanstraat nabij 10, 7553 LA (aanvraag gepubliceerd als
wijzigen voorgevel bedrijfspand en wijzigen gebruik naar opslagboxen), aanpassen voorgevel pand (12-10-2018)
•	Hermelijnstraat 51, 7559 AM, wijzigen kozijn (17-10-2018)
•	Lansinkesweg 30, 7553 AE (aanvraag gepubliceerd als plaatsen tijdelijke warmte-opwekking), plaatsen tijdelijke unit
warmte-opwekking (voor maximaal zes maanden) (16-10-2018)
•	Oude Grensweg 77, 7552 GE, veranderen/vergroten woonhuis
(12-10-2018)
•	Spinelstraat 30, 7554 TW, hebben 2e uitweg (18-10-2018)
•	Steenzoutweg 30, 7554 RN (aanvraag gepubliceerd als Steenzoutweg nabij 16), oprichten kantoor en plaatsen omheining
(15-10-2018)
•	Weerribben 3 (kavel 4), 7559 VH (aanvraag gepubliceerd als
Weerribben nabij 5), oprichten woonhuis en hebben uitweg
(17-10-2018)
•	Willem de Kooningstraat 14, 7556 PM, verbreden uitweg
(16-10-2018)
•	Willem de Kooningstraat 16, 7556 PM, hebben uitweg
(17-10-2018)
•	Zirkoonstraat 4, 7554 TT, veranderen bedrijfspand, (17-10-2018)

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.

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.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
•	Braderie, Oude Bornseweg 87, 24 en 25 november 2018
•	Intocht Sinterklaas, route door Tuindorp ’t Lansink, 25 november
2018
•	Oud Engels Straattheater, 9 december 2018, rondom Tuindorp
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 aanvragen een besluit heeft genomen, worden
deze gepubliceerd. Daarna kunt u, wanneer u belanghebbende
bent, een bezwaarschrift indienen.

Wet bodembescherming
Instemming bodemsanering
Het college van B en W heeft vastgesteld dat er sprake is van een
geval van ernstige bodemverontreiniging voor de locatie:
•	Geerdinksweg 187, kadastrale sectie A nrs. 4179 en 4546
(artikel 29, 37 en 39 Wbb)

24.10 Kids Warenmarkt

www.hengelo.nl
dinsdag 23 oktober 2018

Ook is vastgesteld dat een spoedige sanering niet noodzakelijk
is. Het college van B en W heeft tegelijkertijd ingestemd met een
saneringsplan voor deze locatie.
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 24 oktober tot en met 4 december 2018 op afspraak inzien bij de
afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg
121. Voor inzien en meer informatie kunt u contact opnemen
met Frank Rus. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn
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:
•	Lansinkesweg 28A, Ennatuurlijk BV, oprichten (tijdelijke)
warmte-opwekking met gestookte vrijstaande container op het
buitenterrein
•	Sloetsweg 55, Peters Autobanden & Servicebedrijf, veranderen
autobanden- en servicebedrijf met accu’s
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.

Collectes
Tot en met 27 oktober wordt er niet gecollecteerd. Van 29 oktober
tot en met 3 november collecteert het Diabetes Fonds.

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.
• S teenbokstraat (deels/hinder), tot en met 26 oktober
• Dr. A. Kuyperstraat (tussen Esdoornstraat en Bornsestraat),
tot en met 29 oktober
• Castorweg (deels/hinder), tot en met 31 oktober
• Weleveldstraat (tussen Backenhagenlaan en Castorweg/
hinder), tot en met 1 november
• Breemarsweg (tussen Boekeloseweg en Langelermaatweg,
inclusief kruising met Laan Hart van Zuid), tot en met
2 november
• Backenhagenlaan (hinder), tot en met 2 november
• Ketelmakerij (deels), 31 oktober tot en met 6 november
• Westerflier, tot en met 25 oktober, 8, 9 en 20 november
• Hunenborg (tussen Alerdinck en Rande/hinder), 24 oktober
tot en met 22 november en 28 november
• Havezatenlaan (tussen Backenhagenlaan en Castorweg/
hinder), 5 tot en met 30 november
• Hunenborg (tussen Rande en Rechterenstraat/hinder),
	7 november, 20 november tot en met 10 december en
17 december
• Enschedesestraat (tot kruising Wemenstraat/Brinkstraat),
tot en met 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

27.10 Nacht van
de Nacht

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.

