Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
De gemeenteraad vergadert
Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 2 oktober vanaf 19.30 uur
in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda staan
onder meer:
•	
Herbenoeming burgemeester Schelberg, in aanwezigheid van
de Commissaris van de Koning van Overijssel
•	
Herbenoeming extern lid Rekenkamercommissie Hengelo
•	
Aanpassing Bomenverordening
•	
Definitief verzoek referendum afvalbeleid
•	
Voorstellen nieuw beleid 2019 Regio Twente
•	
3e wijziging Beleidsbegroting 2018

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag 3 oktober in ‘t Berflo, Apolloplein 1. Het programma is als volgt:
Theaterzaal
19.30 - 20.30 uur
		

Vaststellen bestemmingsplan Dalmeden,
CPO Kamers

Pallas-Athena (boven)
19.30 - 20.45 uur Rekenkameronderzoek ‘Duurzaamheid als
		
Hobbyisme?’
Wilt u weten hoe u mee kunt praten? Kijk dan op www.hengelo.nl/
politiekemarkt.
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.

Vrijwilligersmarkt

Wilt u graag als vrijwilliger aan de slag en wilt u weten welke
organisaties vrijwilligerswerk bieden? Of wilt u weten welk werk
bij u past? Het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo organiseert samen met de gemeente Hengelo een vrijwilligersmarkt
op vrijdag 5 oktober.
Op deze markt zijn tientallen organisaties uit diverse branches
vertegenwoordigd die u graag meer vertellen over hun mogelijkheden op het gebied van vrijwilligerswerk. U bent van harte
welkom tussen 15.30 en 18.00 uur in wijkcentrum Hengelose
Es, Uitslagsweg 47.

E-bike opladen in binnenstad
Wist u dat u uw e-bike veilig en
groen kunt opladen bij de gratis
bewaakte fietsenstalling op het
Kloosterhofterrein. Medewerkers
van de SWB zorgen er al jaren
voor dat u uw elektrische fiets
daar veilig kunt stallen. Dankzij
de nieuwe laadpaal kunt u nu
tegelijkertijd uw fietsaccu opladen. De stroom wordt opgewekt
via een zonnepaneel: dus nog
duurzaam ook!

Tentoonstelling ‘Partners’
Hengelo-Emsdetten
Kunstenaar Hubertus Jelkmann uit Emsdetten heeft prachtige
tekeningen gemaakt van Hengelo en Emsdetten. Van vrijdag
28 september tot en met woensdag 31 oktober kunt u ze
bekijken in de bibliotheek, Beursstraat 34.
De bijna 30 tekeningen symboliseren de nauwe verbinding tussen de partnersteden Hengelo en het Duitse Emsdetten. Ook
afgebeeld is het Poolse Chojnice, dat weer partnerstad van Emsdetten is.
De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door Stadt Emsdetten, de Städtepartnerschaftsverein Emsdetten eV, Bibliotheek
Hengelo en de gemeente Hengelo.

Militaire oefening

Van 26 september tot en met 10 oktober is er een grote militaire
oefening van diverse eenheden van de Koninklijke Lucht- en
Landmacht en hun Duitse en Belgische collega’s.
Tijdens deze oefening wordt gebruik gemaakt van gevechts- en
transporthelikopters en (jacht)vliegtuigen. Zij vliegen daarbij op
doordeweekse dagen over bewoond gebied in het midden, oosten en noorden van Nederland, ook ’s avonds, en mogelijk ook
op lage hoogte.
Vliegbasis Deelen is de vaste uitvalsbasis naar de verschillende
oefengebieden. Van 1 tot en met 5 oktober zijn de vliegactiviteiten o.a. rond de vliegbasis Twente.

Make-over binnenstad in beeld voor inwoners, ondernemers en bezoekers

Binnenstadsnieuws gebundeld op HengeloNU!
De Hengelose binnenstad krijgt de komende jaren een complete
make-over. Al het nieuws hierover vindt u op www.hengelo.nu.
De gemeente Hengelo, Stichting Centrummanagement Hengelo
(SCH), Stichting Vastgoed Hengelo (SVH) en Hengelo Promotie
vinden het belangrijk om inwoners, ondernemers en bezoekers
goed op de hoogte te houden van alle acties die voortvloeien
uit het Actieplan Binnenstad.
HengeloNU!
HengeloNU! biedt nieuws en informatie over activiteiten, evenementen en ontwikkelingen in de binnenstad. Zo kunt u bekijken
welke projecten op dit moment lopen of gepland staan, kunt u
het volledige Actieplan Binnenstad downloaden en vindt u op de
nieuwspagina een overzicht van het laatste nieuws. HengeloNU!
verzamelt alle informatie van de verschillende platformen zodat u
maar naar één plek hoeft te gaan voor de laatste updates.
Enschedesestraat, marktplein en meer
Op HengeloNU! is bijvoorbeeld informatie over de werkzaamheden
aan de Enschedesestraat te vinden. Ook als er nieuws te melden
is over de grootschalige herinrichting van het marktplein - waarschijnlijk dit najaar nog - staat dat meteen op HengeloNU!. Ook
andere projecten worden in beeld gebracht.
Nieuwsflits en sociale media
Ongeveer twee keer per maand gaat er een nieuwsflits de deur uit
met daarin het laatste nieuws. U kunt zich hiervoor inschrijven op

Officiële bekendmakingen
Beleidsregels jeugdhulp
Vastgesteld
Het college van B en W heeft de Beleidsregels jeugdhulp vastgesteld. De beleidsregels zijn aangepast zodat ze weer aansluiten
bij de wijzigingen in de Verordening jeugdhulp en de recente
jurisprudentie. De belangrijkste wijziging is dat een aantal regels
is overgeheveld van de beleidsregels naar de verordening (de zogenoemde delegatiebepalingen).
Inzien
U kunt de Beleidsregels inzien op www.hengelo.nl > Gemeentebalie
> zoek op ‘Jeugdhulp’.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• D
 uizendpoot 162, 7559 DV, hebben uitweg (10-09-2018)
• H
 amerstraat 6, 7556 MZ, hebben uitweg (18-09-2018)
• H
 avezatenlaan 20, 7557 VZ, plaatsen lager hekwerk (veranderen reeds verleende vergunning O-2017-0242) (17-09-2018)
• 
Krombekkenweg nabij 10 (kavel 49), 7559 PV, oprichten
woonhuis (17-09-2018)
• Vlierbes 2, 7559 RN, hebben uitweg (13-09-2018)
• Wemenstraat 9, 7551 ET, handelen in strijd met bestemmingsplan (ondergeschikte horeca) (28-08-2018)
• Wolfkaterweg 48, 7554 PM, kappen 1 sierkers en 6 kerstdennen
(16-09-2018)
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
• B
 osmier 8, 7559 DK, oprichten berging (19-09-2018)
• L age Weide 3, 7556 NA, verplaatsen 1 plataan (18-09-2018)
• L emerij 11, 7555 PT, handelen in strijd met bestemmingsplan
(oprichten bedrijfsgebouw fase 2), hebben uitweg en plaatsen
reclame (17-09-2018)
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.

Evenementenvergunningen
Verleend
• Springkussenfestival, Markt, 30 september 2018

de website. Onderaan elke pagina vindt u het inschrijfformulier.
Daarnaast is HengeloNU! te volgen op Instagram en Facebook.
Het platform is nog volop in ontwikkeling. Mist u een project of
hebt u aanvullende informatie of mooie foto’s van de binnenstad? Laat het de redactie weten! Stuur een mail naar redactie@
hengelo.nu.
HengeloNU! wordt bijgehouden door de gemeente Hengelo, SCH,
SVH en Hengelo Promotie en wordt hét digitale informatiepunt
voor alle ontwikkelingen in de binnenstad. HengeloNU! is gekoppeld aan de Stadswerkplaats (Markt 8), het fysieke informatiepunt
voor de binnenstad.

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 dit besluit kunt u desgewenst, gedurende zes weken na de datum van verzending van
dit besluit naar de aanvrager 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.

Wet bodembescherming
Ingekomen meldingen
Het college van B en W heeft op respectievelijk 21 augustus 2018
en 13 september 2018 een melding op grond van het Besluit uniforme saneringen ontvangen van respectievelijk de gemeente Hengelo en Vastgoed Rouwmaat BV. De meldingen gaan over het voornemen om een bodemsanering uit te voeren aan respectievelijk de:
• Breemarsweg, ten oosten van nr. 154, kadastrale sectie D,
nr. 15385
• Zirkoonstraat 4, kadastrale sectie E, nr. 2819
Als de melding voldoet aan de Wet bodembescherming, dan mag
de melder vijf weken na de ontvangstdatum beginnen met de
sanering.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Ingekomen melding
Het college van B en W heeft een melding ontvangen voor:
• Langestraat 21, Dam 2.0, oprichten shisha lounge
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.

Besluit lozen buiten inrichtingen
Maatwerkvoorschrift lozing afvalwater
Het college van B en W heeft besloten dat er, vanwege het lage
vetgehalte in het afvalwater en de beperkte hoeveelheid afvalwater die wordt geloosd, geen vetafscheider en slibvangput in de
bedrijfsriolering hoeft te worden geplaatst bij:
• Industriestraat 31, New York Pizza Delivery BV
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 26 september
tot en met 6 november 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 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Hebt u bovendien een spoedeisend belang, dan kunt u schriftelijk een verzoek om een voorlopige voorziening (bijv. schorsing)
doen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.
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Maatwerkvoorschrift lozing bemalingswater op
vuilwaterriool
Het college van B en W heeft besloten onder voorwaarden toe te
staan dat verontreinigd grondwater wordt geloosd op de gemeentelijke riolering aan de:
• Geerdinksweg 187, vanwege verontreinigd grondwater bij de
pomptankinstallatie en opslag van chemicaliën en verven van
een weefgoederenfabriek die er vroeger gestaan heeft
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 26 september
tot en met 6 november 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 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Hebt u bovendien een spoedeisend belang, dan kunt u schriftelijk een verzoek om een voorlopige voorziening (bijv. schorsing)
doen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen:
• Wezelstraat, 1e linker plaats in rij van 10, aan achterzijde
appartementencomplex ‘Guirlande’
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 dit besluit kunt u tot 7 november
2018 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van B en W. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

29.09 Markt in de Kasbah
29.09 Goede Doelenmarkt
Amnesty International
30.09 Springkussenfestival
30.09 Laatste Cultuurpodium
Houtmaat
30.09 Blasiusfestival Beckum

Collectes

Wegwijzer

Tot en met 29 september collecteert Handicap NL. Van 1 tot en
met 6 oktober collecteert de Dierenbescherming.

Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
WhatsApp:
Website:
Contact:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

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.
• G
 ranaatstraat (deels), tot en met 27 september
• Castorweg (tussen Deurningerstraat en Old Ruitenborgh/
hinder), tot en met 28 september
• Dr. A. Kuyperstraat (tussen Abelenstraat en Hengelose Esstraat), tot en met 28 september
• Brouwerij (hinder), tot en met 5 oktober
• Weustinkstraat/Weustinkplantsoen (hinder), tot en met
12 oktober
• Steenbokstraat (deels/hinder), tot en met 26 oktober
• Kruising Breemarsweg/Laan Hart van Zuid, 1 oktober tot
en met 2 november
• Backenhagenlaan (hinder), tot en met 2 november
• Isaäc da Costastraat (tussen Anton van Duinkerkenstraat en
Staringstraat), 8 oktober tot en met 9 november
• Breemarsweg (tussen Boekeloseweg en Langelermaatweg),
tot en met 9 november
• Enschedesestraat (tot kruising Wemenstraat/Brinkstraat),
tot en met eind december
• Kuipersdijk (tussen Pruisische Veldweg en Parallelweg SS
	
1 rijbaan afgesloten richting spoor; rijbaan open richting
Breemarsweg), 8 oktober tot en met 12 april 2019
• Langelermaatweg (deels tot kruising Laan Hart van Zuid),
tot juni 2019
• Boekelosebrug, tot juni 2019

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.

