Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Aandacht voor dementie

Veelgestelde vragen over de ondergrondse container
voor restafval

Misschien herkent u wel signalen bij een naaste waarover u zich
zorgen maakt of hebt u een vermoeden van dementie bij uw
buurman of -vrouw. Dementie begint vaak met ‘onschuldige’ verschijnselen die lijken op gewone ouderdomsverschijnselen. Vergeetachtigheid. U komt niet meer op een naam of weet even niet
meer hoe iets ook al weer werkte. Dat hoort ook bij het ouder
worden. De grens tussen gewone vergeetachtigheid en dementie
is dan ook niet scherp. En alleen vast te stellen door een arts.

De overgrote meerderheid van Hengelo maakt sinds deze
maand gebruik van een ondergrondse container voor restafval. En dat is natuurlijk wennen. Daarom volgen hier een
aantal veelgestelde vragen en antwoorden.

Extra aandacht
Dementie herkennen is moeilijk. Onwetendheid over dementie
kan leiden tot onbegrip. We willen daarom de komende maanden extra aandacht besteden aan dementie. Zodat mensen met
dementie zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en hun
eigen leven kunnen leiden. In dit Gemeentenieuws leest u hier
de komende weken meer over.

Welk formaat afvalzak past er in een ondergrondse container?
In de opening van een ondergrondse container past een afvalzak
van ongeveer 30 liter. Dit formaat is in elke supermarkt verkrijgbaar. Zo’n zak met restafval weegt gemiddeld 4 tot 5 kilo.
Afval naast de container… Wat nu?
De gemeente handhaaft op afval dat niet op de juiste manier in de
container wordt gegooid. Als u afval naast de container aantreft,
kunt u hier een melding van maken met behulp van de Buiten
Beter app of via de (digitale) meldingenlijn van de gemeente. Voor
het plaatsen van afval bij een ondergrondse container schrijven de
toezichthouders een boete uit van minimaal € 104.

De gemeente stelt het op prijs als u een volle of geblokkeerde
container meldt bij Twente Milieu. Dat kan via hun gratis app, via
www.twentemilieu.nl of telefonisch via 0900 - 8520111.
Let
op: is de ondergrondse container geblokkeerd en hebt u de
Fotobijschrift
pas al voor de lezer gehouden? Er wordt geen ‘klik’ in rekening
gebracht! Dat gebeurt pas als de klep helemaal open en dicht is
geweest.

Wanneer wordt de ondergrondse container geleegd?
Twente Milieu krijgt automatisch een signaal wanneer de ondergrondse restafvalcontainer bijna vol zit. De container wordt dan
geleegd. In de praktijk komt het dus zelden voor dat een container vol is. Is er toch een keer een container vol of geblokkeerd,
dan brengt u uw restafval naar een van de andere ondergrondse
containers. Met uw milieupas kunt u gebruik maken van elke ondergrondse container in Hengelo.

Wat doe ik met afval dat niet in de ondergrondse container past?
De ondergrondse container is voor fijn restafval. Maar er blijft
altijd ‘lastig’ afval over dat daar niet in past zoals een kapotte
paraplu, stuk hout of gebarsten vaas. Deze spullen mogen naar
het Milieupark aan de Wegtersweg. U kunt hiervoor eventueel uw
gratis stortquotum gebruiken van 50 kilo per jaar. Veel mensen
houden voor dit soort afval een hoekje van de schuur apart en
brengen het eens in de zoveel tijd naar het Milieupark.

Officiële bekendmakingen
Inleidend verzoek referendum afvalbeleid
Activiteiten
Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg en Wijkracht bundelen
de krachten om meer kennis en handvatten te geven over leven
met dementie. Naast de artikelen in dit Gemeentenieuws worden
er in de Week van de Dementie (17 tot en met 25 september)
diverse activiteiten georganiseerd die in het teken staan van
leven met dementie en mensen met dementie bijstaan. Zoals
lezingen in het Alzheimercafé, theatervoorstellingen voor medewerkers en mantelzorgers en mindfulness-activiteiten.
Contact
Voor meer informatie over dementie en de ondersteuning die
Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg en Wijkracht bieden,
kunt u contact opnemen met de Meldzorg Centrale van Carintreggeland via telefoon 088 - 367 7000.

WMO Cliëntenraad

De WMO Cliëntenraad vergadert op maandag 6 augustus 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 1 september wordt er niet gecollecteerd.

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.
• Hazelaarweg t.h.v. nr. 39, 26 juli 09.00 – 15.00 uur
• Enschedesestraat (tussen TUI en Douglas, en tot ingang
Lambertushof), tot en met 27 juli
• Castorweg (tussen Havezatenlaan en Venusstraat/hinder),
tot en met 27 juli
• Spoorviaduct Enschedesestraat (t.h.v. Karwei/hinder), tot
en met 27 juli
• Kettingstraat, tot en met 3 augustus
• Rudolfstraat (tussen Berfloweg en Karelstraat), tot en met
8 augustus
• Kruisingen Zwavertsweg, 28 tot en met 30 augustus
• Castorweg (tussen Venusstraat en Saturnusstraat/hinder),
20 tot en met 31 augustus
• Siriusstraat (hinder), 20 tot en met 31 augustus
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 31 augustus
• Backenhagenlaan (hinder), 20 augustus tot en met 5 oktober
• Brouwerij (hinder), 21 augustus tot en met 5 oktober
• Steenbokstraat (deels/hinder), 20 augustus tot en met
26 oktober
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

Ingewilligd
De gemeenteraad heeft op 18 juli 2018 besloten om het inleidend
verzoek om een referendum te houden over het Hengelose afvalbeleid, specifiek het omgekeerd inzamelen van restafval, in te
willigen. Een inwoner van Hengelo had daartoe het initiatief genomen en een inleidend verzoek ingediend. Tijdens de inleidende
fase heeft het inleidend verzoek voldoende ondersteuningsverklaringen gekregen. Na het akkoord van de gemeenteraad is op
donderdag 19 juli om 08.00 uur de definitieve fase gestart die
exact 6 weken duurt, tot donderdag 30 augustus 08.00 uur. Aan
het eind van deze definitieve fase moet de initiatiefnemer in totaal 2.914 ondersteuningsverklaringen hebben verzameld. Wordt
dat aantal gehaald, dan gaat het referendum door. Het college
van B en W bepaalt dan een datum voor het referendum.
Inzien en bezwaar
U kunt het raadsbesluit om het inleidend verzoek in te willigen van 25 juli tot en met 4 september 2018 inzien bij het
Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op
www.hengelo.nl > Gemeentebalie > zoek op ‘Verzoek referendum
afvalbeleid’. Hier vindt u ook meer informatie omtrent dit referendumverzoek. Tegen het raadsbesluit kunt u gedurende de
inzagetermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de raadsgriffie.

Actieplan omgevingslawaai 2018 - 2023
Vastgesteld
Het college van B en W heeft op 17 juli 2018 het Actieplan omgevingslawaai 2018 - 2023 gewijzigd vastgesteld. Het ontwerp
actieplan heeft 6 weken ter inzage gelegen en er is één zienswijze ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijze is er één
wijziging en één aanvulling opgenomen. Met dit 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 vijf overgebleven ‘hotspots’ (geluidbelaste locaties) waarvan er twee in de periode 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
Actieplan Omgevingslawaai 2013 - 2018.
Inzien
U kunt het actieplan inzien op www.hengelo.nl > Gemeentebalie
> zoek op ‘Omgevingslawaai’. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Arnold van Loon.

Beleidsregels voor vellen van
houtopstanden
Het college van B en W heeft op 17 juli 2018 besloten de beleidsregels voor de beoordeling van een vergunningaanvraag voor het
vellen of doen vellen van houtopstanden ter inzage te leggen.
De beleidsregels geven een nadere invulling aan de bepalingen

die in de Bomenverordening 2018 zijn genoemd. Op 5 juni 2018
stelde de gemeenteraad de Bomenverordening vast. Deze biedt een
evenwichtige balans tussen enerzijds minder regels en anderzijds
een goede bescherming; hiermee zijn de regels voor het kappen
van bomen vereenvoudigd.
Inzien en zienswijzen
U kunt de beleidsregels van 25 juli tot en met 4 september 2018
inzien bij het Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg
121 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 Ralf ter Beek.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Deldenerstraat 25, 7551 AA, plaatsen reclame gevel (18-07-2018)
•	Deurningerstraat 262, 7557 HM, intern verbouwen uitvaartcentrum (11-07-2018)
•	George Breitnerstraat 30, 7556 PR, plaatsen overkapping
(15-07-2018)
•	Hermelijnstraat 2, 7559 AN, plaatsen dakkapel (10-07-2018)
•	John Maynard Keynesstraat 10, 7559 SZ, veranderen/vergroten
bedrijfsgebouw (13-07-2018)
•	Lansinkesweg 4, 7553 AE, kappen 1 den (12-07-2018)
• Lepelaarstraat 9, 7557 PR, uitbreiden woonhuis en plaatsen
dakkapel (16-07-2018)
•	Marterstraat 1, 7559 AE, plaatsen schutting (16-07-2018)
•	Meikever 15, 7559 DR, oprichten schuur met overkapping
(12-07-2018)
•	Oosterbosweg 1, 7556 BZ, kappen 1 kastanje (16-07-2018)
•	Ploegstraat 10, 7552 EX, plaatsen erker (16-07-2018)
•	Slachthuisweg nabij 115, 7556 AZ, kappen 6 eiken (12-07-2018)
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
•	Achterhoekse Molenweg 271K t/m 271N, 271P en 271R
t/m 271Y, 7556 GL (aanvraag gepubliceerd als Achterhoekse
Molenweg 271-11), transformeren bestaand schoolgebouw tot
woon-zorggebouw en kappen 14 bomen (17-07-2018)
•	Alverstraat 17 en 19, 7559 MB (aanvraag gepubliceerd als
Alverstraat nabij 15), oprichten 2 woonhuizen (12-07-2018)
•	Drienerstraat 3L, 7551 HJ, plaatsen veranda/overkapping
(16-07-2018)
•	Grasweg 31, 7552 CX, plaatsen dakkapel (17-07-2018)
•	Hamerstraat 10, 7556 MZ, plaatsen reclame gevel (17-07-2018)
•	Hunenborg 1 t/m 23 (oneven), 7556 MN, renoveren 12 grondgebonden woningen (13-07-2018)
• Louis Bouwmeesterstraat 118 en 120, 7558 TP, renoveren
kap woonhuizen en vervangen dakkapel (17-07-2018)
•	Markt 1, 7551 CG, plaatsen trap (13-07-2018)
•	Meester Molendijkweg 42, 7559 DW, oprichten woonhuis en
hebben uitweg (13-07-2018)
• Opaalstraat 60, 7554 TS, uitbreiden bedrijfspand (17-07-2018)
•	Parelstraat 16, 7554 TM, plaatsen overkapping (17-07-2018)
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•	Ratelaar nabij Duizendpoot 22 (kavel 1), 7559 EN, hebben
uitweg (19-07-2018)
•	Wim Sonneveldstraat 30, 7558 LV, bouwen erker en uitbouwen
dakkapel achterzijde (17-07-2018)
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.

Geweigerd
•	Jan van der Heydenstraat achter 10 en 12, 7553 CJ, terugsnoeien 1 esdoorn (19-07-2018)
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 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.

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.

Verleend
•	Zomermarkt, binnenstad, 29 juli 2018
•	Volksfeesten Oele 100 jaar, grasveld Oelersteeg, 31 augustus,
1 en 2 september 2018
•	Kids@thePark, Prins Bernhardplantsoen, 1 en 2 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.

Evenementenvergunningen

Activiteitenbesluit milieubeheer

Aangevraagd

Ingekomen melding

•	Open dag Oyfo Kunst en Techniek, Industriestraat 9 en
omgeving, 8 september 2018
•	Modespektakel, Enschedesestraat, 8 en 9 september 2018
•	Lus van Beckum, route door Beckum, 15 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

Het college van B en W heeft een melding ontvangen voor:
•	Jadestraat 15, Rodepa Holding BV, De Paauw Plastic Recycling
BV & Rodepa Plastics BV, veranderen bedrijf
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 melding geen bezwaar- of beroepschrift indienen.

Zomermarkt

Elke zondagmiddag t/m 26.08
Open Heemtuin
Elke zondagmiddag t/m 26.08
Open Bijentuin
Elke zondagmiddag t/m 30.09
Cultuurpodium Houtmaat

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.

