Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Takkenronde

Help ook mee op 24 maart!

Van maandag 12 maart tot en met vrijdag 23 maart kunt u snoeihout en takken gratis laten ophalen door Twente Milieu. Dit kan
alleen op afspraak. U kunt tussen maandag 5 maart en vrijdag
16 maart een afspraak maken met de klantenservice van Twente
Milieu via telefoon 0900 - 852 0111, op werkdagen tussen 08.00
en 17.00 uur. Houd uw milieupas bij de hand.

Hengelo doet op zaterdag 24 maart mee aan de Landelijke
Opschoondag. Op deze dag gaan overal in het land mensen
de straat op om zwerfafval op te ruimen in de eigen wijk of
buurt. Meedoen is eenvoudig en hoeft niet lang te duren. Als
iedereen een uurtje zijn handen uit de mouwen steekt, is de
buurt al snel een stuk schoner!

De gemeenteraad vergadert

Zwerfafval
Veel mensen vinden zwerfafval storend. Het geeft een rommelig
straatbeeld, het trekt ongedierte aan en het kan de bodem vervuilen. Om hier extra aandacht voor te vragen, is de Landelijke
Opschoondag in het leven geroepen. Tijdens deze dag organiseren
mensen door het hele land leuke en nuttige opschoonacties om
samen de buurt of straat schoon te maken. Zo ook in Hengelo.
Elk jaar zijn er verschillende groepjes samen bezig om hun buurt
een stukje schoner te maken.

Hengelose Opschoondag

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 6 maart vanaf 19.30 uur
in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda staan:
•	
Benoeming leden Referendumcommissie
•	
Vaststellen bestemmingsplan Hengelo Noord, Hasseler Es
•	
Voorstellen mogelijkheden voor actieve invulling internationaal beleid
•	
Gewijzigde Gemeenschappelijke regeling SWB
•	
Evaluatie Regeling Regio Twente
•	
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Dalmeden 2017
•	
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Meander Zuid
•	
Vaststellen Ontwikkelcriteria Meander Zuid
•	
Verordening ‘Tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval’

Politieke Markten

De gemeenteraad houdt Politieke Markten in ‘t Berflo, Apolloplein 1, in de theaterzaal.
Het programma op woensdag 28 februari:
19.30 - 20.30 uur (Gewijzigd) vaststellen bestemmingsplan
		
Dalmeden 2017
Het programma op woensdag 7 maart:
19.30 - 21.00 uur Ontwikkelingen Oyfo
21.15 - 22.15 uur Ontwikkelingsplan Sector Fysiek
22.15 - 22.45 uur	Woningbouwproductie Hengelo in relatie tot
bevolkingsontwikkeling
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.

Adres gezocht

De gemeente is op zoek naar het juiste adres van:
Naam
Geboren
Naam
Geboren

Bevers, B.
Brinkerink, T.B.
Doornmalen van, T.H.
Fogarin, A.E.
Klijnhout, L.

03-03-1994
19-04-1973
14-11-1995
04-08-1966
17-02-1999

Mandefu, G.
Marques Ramon, S.
Rook, P.
Sempere Chaves, C.
Simmons, S.R.

03-01-1994
28-04-1970
20-11-1980
02-12-1993
31-10-1998

Deze personen zijn verhuisd zonder dit aan de gemeente door
te geven. Als u genoemd wordt in deze lijst, neem dan contact
op met de afdeling Burgerzaken. Tegelijk met deze publicatie
verzendt de gemeente een brief naar uw laatst bekende adres.
Als de gemeente binnen vier weken geen nieuwe adresgegevens
ontvangt, wordt u uitgeschreven uit de basisregistratie personen
(BRP). Dat betekent dat u bijvoorbeeld niet meer bij de gemeente terecht kunt voor een reisdocument, rijbewijs of andere
voorzieningen, zoals bepaalde uitkeringen.
Ook andere lezers die informatie hebben over het adres van de
genoemde personen, worden verzocht contact op te nemen met
de afdeling Burgerzaken.

Collectes

Tot en met 3 maart wordt er niet gecollecteerd. Van 5 tot en met
10 maart collecteert Jantje Beton.

Officiële bekendmakingen
Wijziging Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
Vastgesteld
Het college van B enW heeft op 20 februari 2018 de 1e wijziging
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Hengelo 2018 vastgesteld. De wijzigingen zijn noodzakelijk omdat de
voorziening huishoudelijke ondersteuning opnieuw is ingekocht.
Hierdoor bestaat de voorziening ‘Huishoudelijke ondersteuning
plus’ niet meer. Dit is nu onderverdeeld in verschillende modules,
bijvoorbeeld de module ‘Extra hygiëne’. Deze nieuwe modules zijn
uitgewerkt in de beleidsregels. Verder is de beschrijving van het
resultaat ‘Ondersteuning zelfstandig leven’ op een paar kleine
punten aangepast, zodat het onderscheid tussen niveau I en II
duidelijker is.
Inzien
U kunt de wijziging in de beleidsregels inzien op www.hengelo.nl
> Bestuur & Organisatie > Beleid en regelgeving > Beleidsnotities
> kopje: Zorg en Welzijn.

Meedoen?
Wilt u zelf een actie starten, meld die dan aan via www.supportervanschoon.nl. Ook kunt u hier zien of er al een actie in uw buurt
gepland staat waar u bij aan kunt sluiten.
Komt 24 maart niet uit, maar wilt u toch wat doen? U kunt ook
een actie op een andere dag aanmelden. Waar nodig ondersteunt
de gemeente deze initiatieven, bijvoorbeeld door het uitlenen
van hesjes of knijpers.

Wet kinderopvang
Inschrijvingen
In het Landelijk Register Kinderopvang worden ingeschreven:
• Kindercentrum.nl Overijssel-Oost BV, PSG Plechelmus,
Wilbertstraat 15F, 7556 WH, kinderdagverblijf voor 10 kindplaatsen (registratienummer LRK: 340268670), per 5 maart 2018, in
verband met verhuizing van de locatie
•	Kindercentrum.nl Overijssel-Oost BV, BSO Plechelmus, Wilbertstraat 15F, 7556 WH, buitenschoolse opvang voor 10 kindplaatsen
(registratienummer LRK: 463246834), per 5 maart 2018, in verband met verhuizing van de locatie

Uitschrijvingen
In het Landelijk Register Kinderopvang worden uitgeschreven:
•	Kindercentrum.nl Overijssel-Oost BV, PSG Plechelmus,
Wilbertstraat 15C, 7556 WH, kinderdagverblijf voor 15 kindplaatsen (registratienummer LRK: 163942638), per 5 maart 2018
•	Kindercentrum.nl Overijssel-Oost BV, BSO Plechelmus,
Wilbertstraat 15C, 7556 WH, buitenschoolse opvang voor
10 kindplaatsen (registratienummer LRK: 119971380), per
5 maart 2018

Bestemmingsplannen
Vastgesteld
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Centrum 2013,
Badhuis en omgevingsvergunning voor het realiseren van
29 appartementen in/boven het voormalige badhuis, met
toepassing van de coördinatieregeling
Op 6 juli 2016 heeft de gemeenteraad besloten om de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening toe te passen
voor het realiseren van 29 appartementen in/boven het voormalige badhuis aan de Oldenzaalsestraat. Met deze regeling wordt
de voorbereiding van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd. Dit betekent dat de terinzagelegging van
het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning
gelijktijdig plaatsvindt.
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
De gemeenteraad heeft op 30 januari 2018 het bestemmingsplan
Centrum 2013, Badhuis gewijzigd vastgesteld. Het plangebied
wordt begrensd door de Oldenzaalsestraat, de Wemenstraat, de
Drienerbeek en de sportvelden van VMBO de Spindel. Domain
Twente BV is van plan om het badhuis aan de Oldenzaalsestraat
18 te transformeren en op te toppen tot een appartementencomplex met 29 appartementen. Deze ontwikkeling past niet in het
geldende bestemmingsplan Centrum 2013. Het bestemmingsplan
Centrum 2013, Badhuis maakt deze ontwikkeling wel mogelijk.
Wijzigingen
Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn wijzigingen
in het vastgestelde bestemmingsplan opgenomen. Het betreffen
zowel ambtelijke wijzigingen als wijzigingen naar aanleiding van
zienswijzen. Deze wijzigingen hebben betrekking op de toelichting en regels. Een overzicht van alle wijzigingen vindt u in de
staat van wijzigingen.
Omgevingsvergunning bouwen
Het college van B en W maakt bekend dat zij op 22 februari 2018
in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
een omgevingsvergunning heeft verleend voor het oprichten van
29 appartementen in/boven het voormalige badhuis en het han-

Leuke prijzen
Als u uw actie aanmeldt op www.supportervanschoon.nl maakt u
kans op een leuke prijs. Onder de deelnemende groepjes verloot
de gemeente Hengelo een aantal tegoedbonnen.
delen met gevolgen voor beschermde monumenten aan de Dr.
Ariënsstraat 41 t/m 97 (oneven), voorheen Oldenzaalsestraat 18.
Het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. In
het definitieve besluit zijn meerdere nieuwe voorschriften opgenomen en op een aantal onderdelen redactioneel gewijzigd ten
aanzien van het ontwerpbesluit.
Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning met de
bijbehorende stukken van 28 februari tot en met 10 april 2018
op afspraak inzien in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en
op www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0105-0301. Voor het
maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Geri Dijkhuis of Mariska de Vries. Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den
Haag). Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht. Daarnaast kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de planonderdelen die gewijzigd zijn
vastgesteld en tegen de delen van de omgevingsvergunning die
gewijzigd zijn ten opzichte van het ontwerpbesluit.
De besluiten treden in werking op 11 april 2018. Gelijktijdig met
het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen.
De besluiten treden dan niet eerder in werking totdat op dat
verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift
als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op www.raadvanstate.nl of neem
contact op met Geri Dijkhuis of Mariska de Vries.
Crisis- en Herstelwet
Op het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en
het collegebesluit tot verlening van de omgevingsvergunning is
de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in
het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken
kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.
Indien binnen deze termijn geen beroepsgronden zijn ingediend,
wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Athenestraat 15, 7552 BR, plaatsen dakkapel (19-02-2018)
•	Athenestraat 17, 7552 BR, plaatsen dakkapel (19-02-2018)
•	Braam nabij 5 (kavel 6), 7559 RE, hebben uitweg (14-02-2018)
•	Deldenerstraat nabij 306, 7555 AL, oprichten woonhuis en
hebben uitweg (15-02-2018)
•	Deldenerstraat nabij 306, 7555 AL, oprichten woonhuis en
hebben uitweg (16-02-2018)
•	Esrein 3, 5 en 7, 7553 CX, plaatsen gevelreclame (15-02-2018)
•	Meeuwenweg 4, 7557 BG, oprichten overkapping (18-02-2018)
•	Rozenstraat 12, 7555 CH, plaatsen dakkapel (19-02-2018)
•	Sloetsweg nabij 180, 7556 HV, oprichten 24 appartementen
(16-02-2018)
•	Stadionlaan 86, 7552 VC, plaatsen schutting (18-02-2018)
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.

www.hengelo.nl
dinsdag 27 februari 2018

Verleend
•	Alfred Marshallstraat 2, 7559 SE, maken fundatie voor draaibank (22-02-2018)
• Anninksweg 135, 7552 DX, oprichten woning (15-02-2018)
•	Arturo Toscaninistraat 1, 7558 DZ, kappen 1 ceder (16-02-2018)
•	Athenestraat 13, 15, 17 en 19, 7552 BR, aanleggen 4 uitwegen (15-02-2018)
•	Beckumerstraat 48, 7553 VC, vervangen dakpannen en plaatsen 2 dakramen (21-02-2018)
•	Elisabethstraat nabij 12, 7555 JH, kappen 1 kerspruim
(19-02-2018)
•	Expolaan nabij 100, 7556 BE, kappen 4 essen en afzetten
5 wilgen (19-02-2018)
•	Geurdsweg 56, 7554 PH, kappen 4 Italiaanse populieren
(19-02-2018)
•	Hazelaarweg 39, 7556 DN, uitbreiden hoofdgebouw (21-02-2018)
•	Helene Mercierweg 5, 7555 SJ, plaatsen overkapping
(21-02-2018)
•	Heliosstraat 19, 7552 TZ (aanvraag gepubliceerd als Heliosstraat nabij 21), oprichten woning (15-02-2018)
•	Hermelijnstraat 18, 7559 AN, uitbreiden woonhuis (19-02-2018)
•	Klaas de Rookstraat nabij 54, 7558 DK, kappen 1 kastanje
(19-02-2018)
•	Lansinkweg 6, 7553 AK, kappen 1 spar (19-02-2018)
•	Nieuwsteeg 10 en 12 (boven Markt 5), 7551 CG (aanvraag gepubliceerd als Markt 5), verbouwen 1 appartement tot 2 appartementen (22-02-2018)
•	Topaasstraat 40, 7554 TH, veranderen bedrijfspand en plaatsen reclame (16-02-2018)
•	Vijverlaan tegenover 38, 7553 CC, plaatsen kunstwerk
(21-02-2018)
•	Vlierbes 7, 7559 RM (aanvraag gepubliceerd als Vlierbes
nabij 1, kavel 5), oprichten woonhuis en hebben uitweg
(16-02-2018)
•	Vlierbes 13, 7559 RN (aanvraag gepubliceerd als Vlierbes
nabij 11), oprichten woning en hebben uitweg (15-02-2018)
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
•	Athenestraat 76 t/m 98, 7552 BR (aanvraag gepubliceerd als
Hermesstraat nabij 15 (Athenestraat)), oprichten 11 woningen
en 1 algemene ruimte (22-02-2018)
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 28 februari tot en met
10 april 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.

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
•	Palmpasenoptocht, route door Tuindorp ’t Lansink, 25 maart 2018
•	Street Food & Fashion Festival, De Wetstraat, 25 en 26 maart 2018
•	Braderie st. Tunali, Oude Bornseweg, 14 en 15 april 2018
•	Thrill the World, Markt, 18 mei 2018
•	Kunstmarkt Tuindorp, rondom Tuindorpvijver, 17 juni 2018
•	Lambertuskermis, binnenstad, 19 t/m 23 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
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 aanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u, wanneer u belanghebbende
bent, een bezwaarschrift indienen.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Maatwerkvoorschrift lozing afvalwater
Rectificatie
In het Gemeentenieuws van 20 februari 2018 was gepubliceerd dat
het college van B en W had besloten onder voorwaarden toe te
staan dat niet verontreinigd bedrijfsafvalwater wordt geloosd op de
gemeentelijke riolering aan de Uitslagsweg 99-1.
Dit moet zijn:
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:
•	Uitslagsweg 99-1, Domino’s Pizzeria
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 28 februari tot
en met 10 april 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.

Wet geluidhinder
Besluit hogere geluidgrenswaarde

•	Stationsplein 1, 7551 CN, opstellen extra reizigerstreinen op
emplacement (19-02-2018)

Het college van B en W heeft een hogere geluidgrenswaarde van
57 dB (Lden) vastgesteld voor de maximaal toelaatbare geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op de gevels van een
nieuw te realiseren woning aan de:
•	Oelerweg 58

Inzien en 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

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting van
deze woning hoger uitvalt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het is niet mogelijk voldoende geluidwerende maatregelen te treffen om alsnog aan deze waarde te voldoen.

Verleend

Wil je een rondje Hengelo of Twente fietsen?
Haal dan de nieuwe fietsroutenetwerkkaart
Noord Twente of Zuid Twente op.
Zo ga je goed voorbereid op pad.
Te koop voor € 4,95.
Wandelkaarten hebben we
ook, in de edities Noord, Zuid,
West, Oost en Stedenband.

Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 28 februari tot
en met 10 april 2018 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en
Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Als u belanghebbende bent, kunt u tijdens de inzagetermijn een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van B en W. Gelijktijdig met
of ná het indienen van een bezwaarschrift kunt u de Voorzitter van
de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus
20019, 2500 EA Den Haag) vragen een voorlopige voorziening te
treffen. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaarberoep en/of op https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor
meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met
Arnold van Loon.

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen:
•	Willem Kloosstraat, plaats voor nr. 5
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 11 april 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 werkzaamheden zijn de komende tijd onderstaande wegen afgesloten (zie www.hengelo.nl/wegwerkzaamheden voor meer informatie). Omleidingsroutes worden met gele
borden aangegeven. Genoemde data zijn onder voorbehoud.
• Grundellaan (tussen Enschedesestraat en Woltersweg),
27 februari tot en met 2 maart
• Willem de Clerqstraat (tussen De Clerqdwarsstraat en
Industriestraat), tot en met 12 maart
• Industriestraat (tussen Willem de Clerqstraat en
De Clerqdwarsstraat), 13 tot en met 26 maart
• Plein 1918 en deels Ketelstraat/Spinnersweg/Weversweg,
tot en met 30 maart
• Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot en
met kruising Buitenweg), 5 maart tot en met 30 maart
• Hoofdweg Mozartlaan (tussen Paganini-/Schützstraat en
Palestrina-/Griegstraat), tot en met 13 april
• Watertorenlaan (even zijde, tussen Socratesstraat en
Twekkelerplein), tot en met 20 april
• Enschedesestraat (tussen Drienerstraat en Nieuwstraat),
5 maart tot en met 20 april
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 31 augustus
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

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

