Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Gemeente gesloten
De gemeente is op vrijdag 27 april (Koningsdag) gesloten.

Ophalen afval

Op vrijdag 27 april (Koningsdag) wordt uw afval niet opgehaald.
In plaats daarvan komt Twente Milieu op zaterdag 28 april
langs. Let op dat u dat u het juiste afval voor 07.30 uur aan
straat zet.
Het Milieupark en het kantoor van Twente Milieu aan de Wegtersweg zijn op vrijdag 27 april gesloten.

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.

CycloMedia maakt 360o foto’s

Van begin mei tot eind juni maakt CycloMedia in Hengelo met
een speciaal uitgeruste auto 360o panoramafoto’s vanaf de
openbare weg. De gemeente Hengelo gebruikt deze foto’s voor
bijvoorbeeld inspectie van de openbare ruimte en voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. De opnamen worden niet op
internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hennepkwekerij in uw buurt?
Hennepkwekerij in uw buurt?
Hennepkwekerijen zorgen voor overlast in woningen en maken 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 brandveiligheid. Ook kan er schade aan
woningen 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.
Hoe herkent u een hennepkwekerij?
•	Stankoverlast door een sterke, vreemde geur (vergelijkbaar met
de geur bij een coffeeshop)
•	Een ‘onbewoond’ huis, dat ’s avonds of ’s nachts regelmatig
wordt bezocht
•	Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
•	Condensvorming op de ramen
•	Warme en/of vochtige muren, vloeren of plafonds
•	Stroomstoringen (bijvoorbeeld knipperende lampen)
•	Voortdurend zoemende of brommende geluiden van afzuiginstallaties
•	Extra ontluchtingspijpen in het dak of tocht (sterke aan- en/of
afvoer van lucht)
•	Kunstlicht of gloed van felle lampen die lang branden
•	Dichtgemaakte ramen (bijvoorbeeld rolluiken of folie; ramen en
gordijnen die nooit open gaan)

•	M.A. de Ruyterstraat 56, 7556 CZ, vervangen handelsreclame
(11-04-2018)
•	Markt 1A t/m 1D en Brinkstraat 7A en 7B, 7551 CG, handelen in strijd met bestemmingsplan en handelen met gevolgen
voor beschermde monumenten (wijzigen gevelpuien en intern
verbouwen) (13-04-2018)
• Parelstraat 16, 7554 TM, plaatsen overkapping (16-04-2018)
•	Sloetsweg 155, 7556 HM, verlengen tijdelijke vergunning voor
oprichten noodschool (13-04-2018)
• Wegtersweg 33, 7556 BP, plaatsen hekwerk (17-04-2018)
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.

• H
 et Plein nabij 10, 7559 SR, handelen in strijd met bestemhennepkwekerij.indd 2
mingsplan (realiseren tijdelijkeA5 kaart
parkeerplaatsen).
Opschorten
beslistermijn met maximaal 6 weken op verzoek van aanvrager.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 03-07-2018.
•	Oldenzaalsestraat 14, 7551 AL, handelen met gevolgen voor
beschermde monumenten (realiseren 12 appartementen voormalig schoolgebouw, gedeeltelijk slopen en restaureren pand)
en veranderen uitweg. Verlenging beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit
is de uiterste nieuwe beslisdatum 05-06-2018.

Verleend

WMO Cliëntenraad

De WMO Cliëntenraad vergadert op maandag 7 mei 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.

Collectes

Tot en met 12 mei wordt er niet gecollecteerd.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• Abelenstraat 16, 7556 DT, plaatsen dakkapel (13-04-2018)
• Barnsteenstraat 1, 7554 TC, hebben uitweg (16-04-2018)
•	Berfloweg 1, 7553 JM, kappen 1 es (12-04-2018)
•	Eendrachtstraat 21, 7553 AW, veranderen ramen voorgevel
(14-04-2018)
•	Floresstraat 7 G01 en G02, 7556 TB, ombouwen 2 garageboxen tot kantoorruimte (12-04-2018)
•	Jacobus Bellamystraat 14, 7552 LK, hebben uitweg (09-04-2018)
•	Kers nabij 9 (kavel 3), 7559 RT, hebben uitweg (05-04-2018)
• Lekstraat 7, 7555 WP, verbouwen woonhuis (18-04-2018)
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Hoe herkent u een hennepkwekerij?

Termijnverlenging

Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology BV, postbus 2201, 5300 CE
Zaltbommel. Kijk voor meer informatie op www.cyclomedia.com.

Help mee onveilige situaties te bestrijden

•	Aalbes 10, 7559 RR (aanvraag gepubliceerd als Aalbes nabij
6), oprichten woonhuis en hebben uitweg (13-04-2018)
•	Antoon Coolenstraat 4, 7552 JE, oprichten erker (16-04-2018)
•	Beitelstraat 34, 7556 NC, kappen 1 eik (19-04-2018)
•	Berfloweg 1, 7553 JM, kappen 1 es (16-04-2018)
•	Berfloweg 196, 7553 JV, constructief aanpassen woonhuis
(19-04-2018)
•	Diamantstraat 44, 7554 TA, vergroten bedrijfspand (19-04-2018)
•	Hegemansweg 27, 7553 WL, constructief aanpassen woonhuis
(13-04-2018)
•	Kokerjuffer 19, 7559 DM, oprichten garage/schuur (19-04-2018)
•	Sloetsweg 190A t/m 190F, 192A t/m 192H, 192K, 194A t/m
194H en 194K, 7556 HV (aanvraag gepubliceerd als Sloetsweg
nabij 180), oprichten 24 appartementen (16-04-2018)
•	Uitslagsweg 29, 7556 LN, verhogen dak i.v.m. isoleren
(19-04-2018)
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
• A
 chterhoekse Molenweg 271-23, 7556 GL, brandveilig gebruiken kinderdagverblijf (16-04-2018)
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 25 april tot en met 5 juni
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.
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Divisie of district
•	Boekenmarkt Tuindorp Hengelo
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•	Rommelmarkt, Hooistraat, 9 juni 2018
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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.
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Instemming schriftelijk verslag
Het college van B en W heeft ingestemd met het schriftelijk verslag van de uitvoering van de bodemsanering aan de:
•	Enschedesestraat 226 t/m 234, kadastrale sectie N 1331
(artikel 39c Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 25 april tot
en met 5 juni 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 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:
• Opaalstraat 22, De Groot Installatiegroep, veranderen installatiebedrijf
• Torenlaan 60, Voetbalvereniging ATC ‘65, veranderen sportcomplex
•	Vosboerweg 10, Autogroep Twente Hengelo, veranderen autobedrijf
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.

www.hengelo.nl
dinsdag 24 april 2018

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten
Het college van B en W heeft de volgende verkeersbesluiten genomen:
•	Instellen van een verbod om stil te staan op de Willemstraat
- Beekstraat, tussen de Marskant en de Brugstraat, van donderdag tot en met zondag van 22.00 uur tot 07.00 uur
•	Instellen van een verbod om stil te staan op de Brugstraat,
tussen de Beekstraat en de Marskant
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 25 april tot en met 5 juni
2018 inzien bij het Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u tijdens de
inzagetermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van B en W. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend
en tenminste bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
en de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen
van een bezwaarschrift kunt u de voorzieningenrechter van de
rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht (postbus 10067,
8000 GB Zwolle) vragen een voorlopige voorziening te treffen.
Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als een bezwaarschrift.

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaatsen toe te wijzen:
•	Karel van de Woestijnestraat, middelste plaats van 3, gelegen
bij het ‘rondje’ voor de woningen nrs. 1 tot en met 27
•	Warmelostraat, plaats creëren direct vooraan, ter hoogte van
Weleveldstraat
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 5 juni 2018 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

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.
• Plein 1918 en deels Ketelstraat/Spinnersweg/Weversweg,
tot en met 26 april
• Saffierstraat en Smaragdstraat (hinder, één weghelft), tot
en met 30 april
• Hoofdweg Mozartlaan (tussen Schützstraat en Griegstraat),
tot en met 1 mei
• Industriestraat (tussen Dikkers en Kerkstraat), tot en met 4 mei
• Rechterenstraat, tot en met 4 mei
• Twekkelerplein (tussen Twekkelerweg en Parallelweg LS/
Golsstraat) en deel Twekkelerweg, tot en met 4 mei
• Gieskesstraat (tussen parkeergarage en Veloursstraat), tot
en met 9 mei
• Enschedesestraat (tussen Drienerstraat en Nieuwstraat), tot
en met 26 april, en van 30 april tot en met 11 mei
• Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot en
met kruising Buitenweg), tot en met 18 mei
• Rande, 30 april tot en met 18 mei
• Industriestraat (tussen Kerkstraat/kruising Loweg en Esrein/
Apendage), 7 tot en met 21 mei
• Marathonlaan (tussen Twekkelerweg en Heraklesstraat), tot
en met 1 juni
• Heeckerenstraat, 7 mei 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), 18 mei tot
en met 15 juni
• Robijnstraat en Barnsteenstraat (hinder, één weghelft),
30 april tot en met 29 juni
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 31 augustus
• Boekelosebrug, tot en met 21 december
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Wegwijzer
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
WhatsApp:
Website:
Contact:
Facebook:
Twitter:

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

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
Let op! De balies zijn op vrijdag 27 april gesloten.
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.

