Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Gemeente gesloten

Woensdag 28 maart

De gemeente is op vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) en maandag
2 april (tweede paasdag) gesloten.

Na ruim 10 jaar wethouder te zijn geweest in Hengelo, neemt Jan Bron afscheid
van de gemeentepolitiek. Hij gaat met pensioen. Om hem te bedanken voor zijn
inzet biedt het gemeentebestuur Jan een receptie aan op woensdag 28 maart van
16.00 tot 18.30 uur in de Schouwburg Hengelo. U bent van harte uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn.

Jan Bron neemt afscheid

Ophalen afval

Op maandag 2 april (tweede paasdag) wordt uw huisvuil niet
opgehaald. In plaats daarvan komt Twente Milieu op zaterdag
31 maart 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 maandag 2 april gesloten.

Herdenkingsplechtigheden

Op dinsdag 3 april kunt u twee herdenkingsplechtigheden bijwonen. Om 09.30 uur worden aan de Molenstraat ter hoogte
van nr. 26 drie ‘stolpersteine’ onthuld ter nagedachtenis aan
Izaäk van Zuiden (42 jaar), omgebracht op 21-01-1945 in
Auschwitz, Frederika van Zuiden-Mooy (36 jaar) en Robert van
Zuiden (8 jaar), beiden omgebracht op 15-10-1942 in Auschwitz. Stolpersteine zijn klinkers met een messing plaatje waarin
de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum
van overlijden zijn gestanst.

Jan Bron heeft verschillende portefeuilles gehad. De eerste zes jaar vooral op het
brede vlak van ruimtelijke ordening. Hart van Zuid en mobiliteit zijn een rode draad
geweest in zijn gehele periode als wethouder. De laatste vier jaar lag er een enorme
uitdaging op het gebied van zorg en welzijn.
Jan: ‘Met trots en plezier kijk ik terug op 10 jaar wethouderschap van onze mooie
stad. In deze periode heb ik vanuit diverse portefeuilles met veel mensen en organisaties samengewerkt. Met elkaar hebben we veel bereikt. Daarvoor wil ik iedereen
hartelijk bedanken.’
U bent van harte welkom in de Wolvecamp-foyer van Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44.
Voormalig stadsdichter Fred van de Ven draagt speciaal voor Jan een gedicht voor. Een
ensemble van jonge muzikanten zorgt voor een muzikaal welkom en intermezzo.

Officiële bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Bestemmingsplannen

Reguliere procedure

Gewijzigd vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 6 maart 2018 het volgende bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld:
• Dalmeden 2017

Om 10.00 uur is de adoptie van het herdenkingsmonument bij het
stadhuis. Dit jaar draagt SBO De Batavier het over aan de Paus
Joannesschool. Leerlingen lezen onder andere gedichten voor.
Na een minuut stilte leggen ze samen met burgemeester Sander
Schelberg een krans bij het monument.
Zo wordt de bevrijding van Hengelo, op 3 april 1945, herdacht.
U bent bij beide plechtigheden van harte welkom.

Kavelverkoop Landmanserve

Op donderdag 5 april start de verkoop van circa vijf bouwkavels
in het nieuwbouwplan Landmanserve in de buurt ’t Rot. U bent
welkom van 16.00 tot 18.00 uur in wijkcentrum De Sterrentuin,
Neptunusstraat 51. Als u bij de eerste inschrijvers hoort, bepaalt u zelf de kavelbreedte en de ligging. U moet een ingevuld
inschrijfformulier meenemen. Kijk voor het formulier en meer
informatie op www.kavelsinhengelo.nl.

WMO Cliëntenraad

De WMO Cliëntenraad vergadert op maandag 9 april 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.

Adres gezocht

De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende
personen:
Naam
Geboren
Naam
Geboren
Agbongiasede, H.
Arkiza, V.
Bijma, J.
Dutrieux, D.B.
Gbondo, S.
Hadakoglu, E.

Hodge, Y.R.

01-10-1988
12-03-1996
07-06-1996
04-11-1993
09-09-1969
13-03-1994

16-12-1999

Karademir, C.V.
Mucha, E.D.
Mucha, T.O.
Ozer, S.
Spalink, R.J.C.
Vlessert, R.G.H.

Wybrecht, M.C.

26-10-1976
13-05-1995
15-01-1997
03-07-1991
12-04-1998
06-03-1954

28-03-1997

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 31 maart collecteert de stichting ZOA. Van 3 tot en
met 7 april collecteert het Fonds Gehandicaptensport.

Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan tien jaar. Daarom wordt het bestemmingsplan Dalmeden uit 2008 geactualiseerd. Dit is een conserverend plan, waarin het huidige gebruik
wordt vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden dus niet meegenomen in het bestemmingsplan.
Het woongebied Dalmeden is gelegen in het noorden van Hengelo
en wordt globaal begrensd door de Slangenbeek, de Dalmedenweg en de Beneluxlaan.
Wijzigingen
Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is een aantal
wijzigingen in het vastgestelde plan opgenomen. Het betreft wijzigingen in de toelichting, de regels en op de verbeelding. Een
overzicht van alle wijzigingen vindt u in de staat van wijzigingen.
Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van
28 maart tot en met 8 mei 2018 op afspraak inzien in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl/?id=NL.
IMRO.0164.BP0109-0301. Voor het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met Marije Brummelhuis of Gonny Boers.
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 bij de gemeenteraad hebben ingebracht. Daarnaast kan iedere belanghebbende
beroep instellen tegen de planonderdelen die gewijzigd zijn vastgesteld. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking op 9 mei 2018. Gelijktijdig met het indienen
van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit
treedt 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 Marije
Brummelhuis of Gonny Boers.

Ontwerp uitwerkingsplan
•	De Veldkamp 2014
Het bestemmingsplan De Veldkamp 2014 is een bestemmingsplan,
met uitwerkingsbevoegdheid voor de gronden gelegen binnen de
bestemming ‘Bedrijf - Uit te werken’. In het ontwerp uitwerkingsplan De Veldkamp 2014 is de bestemming ‘Bedrijf - Uit te werken’
uitgewerkt. Het maakt de realisatie mogelijk van een bedrijventerrein ten behoeve van hoogwaardige reguliere bedrijvigheid.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp uitwerkingsplan en de bijbehorende stukken
van 28 maart tot en met 8 mei 2018 op afspraak inzien in het
stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl/?id=NL.
IMRO.0164.BPU0077-0201. Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met Gonny Boers. Tijdens de inzagetermijn
kunnen belanghebbenden schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij het college van B en W o.v.v. zaaknummer
2209949. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u
contact opnemen met Gonny Boers. Een digitale zienswijze kunt u
uitsluitend kenbaar maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.

Ontvangen
•	Billitonstraat 6, 7556 TA, plaatsen dakkapel en isoleren dak
(17-03-2018)
•	Drienerstraat 24 en 26, 7551 HH, aanpassen bestaande omgevingsvergunning (05-03-2018)
•	Gotenburgstraat nabij 3, 7559 JK, kappen 1 sierpeer (19-03-2018)
•	Havenstraat 19, 7553 GG, beperkte milieutoets (28-02-2018)
• Kers nabij 9 (kavel 3), 7559 RT, oprichten woning (14-03-2018)
•	Kretastraat 4, 7559 CR, oprichten kapschuur (12-03-2018)
•	Veenbes nabij 10 (kavel 15), 7559 RP, oprichten woonhuis
(19-03-2018)
•	Vosboerweg 10 en 12, 7556 BS, verplaatsen hek (13-03-2018)
•	W.J. Kolffstraat nabij 12, F.C. Dondersstraat en J. Frankstraat,
7555 SN, oprichten 18 woningen Woolderpark en hebben uitwegen
(19-03-2018)
•	Wolfkaterweg 82, 7554 PN, veranderen gevel (16-03-2018)
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.

Termijnverlenging
•	Geerdinksweg 130, 7555 DR, oprichten 2 woon-zorggebouwen
en aanhelen gevel bestaand gebouw. Verlenging beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met de brandveiligheidstoetsing.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 09-05-2018.
•	Wolfkaterweg 76, 7554 PN, veranderen berging (bakspieker)
tot woning. Verlenging beslistermijn met maximaal 2 weken in
verband met toetsing constructie en welstand. Door dit besluit
is de uiterste nieuwe beslisdatum 05-04-2018.

Verleend
•	Bijenkorf 84, 7559 EP (aanvraag gepubliceerd als Bijenkorf
kavel 18), oprichten woonhuis en hebben uitweg (19-03-2018)
•	Braam 3, 7559 RE (aanvraag gepubliceerd als Braam nabij 5,
kavel 6), oprichten woonhuis (19-03-2018)
•	Cruys Voorberghstraat nabij 101, 7558 WV, kappen 2 kastanjes
(20-03-2018)
•	Hegemansweg 51, 7553 WN, veranderen gevel (16-03-2018)
•	Hegemansweg 51, 7553 WN, vervangen toegangspoort/hekwerk door toegangspoort/schutting (20-03-2018)
•	Markt 100 t/m 115, 201 t/m 218, 301 t/m 318, 401 t/m
418 en 501 t/m 514, 7551 CH, 7553 AE, handelen met gevolgen voor beschermde monumenten (verhogen vloer 1e verdieping en aanbrengen trap naar dak) (19-03-2018)
•	Nelson Mandelastraat 34, 7557 XG (aanvraag gepubliceerd als
Nelson Mandelastraat nabij 21, kavel 1), oprichten woonhuis
(19-03-2018)
•	Timmersweide nabij 8, 7556 MA, kappen 1 eik (21-03-2018)
•	Willemstraat 47, 67 en 69, 7551 DL, wijzigen bestemming
begane grond naar logies (tijdelijk 5 jaar) (19-03-2018)
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
Ontvangen
•	Wolfkaterweg 21, 7554 PJ, handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden (beperkte milieutoets) (05-03-2018)

02.04 Halve Marathon van Hengelo

www.hengelo.nl
dinsdag 27 maart 2018

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. U kunt te zijner tijd
eventueel zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter
inzage wordt gelegd.

Verleend
•	Johan Buziaustraat 14, 7558 LA, brandveilig gebruiken basisschool (19-03-2018)
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
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
•	Openlucht evangelisatie, voor Lambertuskerk of Brinkplein,
19 mei, 16 juni, 14 juli, 8 september en 29 september 2018
•	Samenloop voor Hoop, Watertorenpark, 16 en 17 juni 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.

Verleend
•	NK 4x4 Trial, Leutinkveldweg, 15 april 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 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 Irma Linderman. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Wet bodembescherming
Instemming schriftelijk verslag
Het college van B en W heeft ingestemd met de schriftelijke verslagen van de uitvoering van de bodemsaneringen:
•	Ten noorden van het Esrein, kadastrale sectie S 814 en 815
(artikel 39b zesde lid Wbb en artikel 15 BUS)
•	Twekkelerweg 217, kadastrale sectie N 244 (artikel 39b zesde
lid Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikkingen en de bijbehorende stukken van 28 maart
tot en met 8 mei 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.

Instemming bodemsanering
Het college van B en W heeft vastgesteld dat er sprake is van een
geval van ernstige bodemverontreiniging voor:
•	Oude Hengeloseweg 130, kadastrale sectie A nr. 5231 (artikel
29, 37 en 39 Wbb)
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 28 maart
tot en met 8 mei 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:
•	Haaksbergerstraat 49, HTSP BV, veranderen bedrijfsmatige
activiteiten

•	Goudstraat 23, S2 Classic Cars, starten bedrijf
•	Granaatstraat 62, Dierencrematorium XuuX, oprichten dierencrematorium en kleinschalige opvang voor honden en katten
•	Langelermaatweg nabij 13, Warmtenetwerk Hengelo, oprichten warmtestation (DEC Noord)
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.

Maatwerkvoorschrift lozing bemalingswater op
vuilwaterriool
Het college van B en W heeft besloten onder voorwaarden toe
te staan dat verontreinigd bemalingswater wordt geloosd op de
gemeentelijke riolering aan de:
•	Boortorenweg/Boekeloseweg, vanwege sanering
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 28 maart tot
en met 8 mei 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.

Ontheffing geluidhinder
Vastgesteld
Het college van B en W heeft een geluidontheffing vastgesteld
voor:
•	Twekkelerweg 317, Mourik Groot-Ammers BV, renovatiewerkzaamheden sluiscomplex
Het vaststellen van een geluidontheffing is nodig omdat bij renovatiewerkzaamheden aan het sluiscomplex hogere geluidwaarden
optreden dan op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012
zijn toegestaan.
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 28 maart tot
en met 8 mei 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.

Mobiele puinbreker
Melding tijdelijke inwerkingstelling
Op grond van artikel 4, 1e lid van het Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval, is de gewijzigde melding ontvangen van
Atop Recycling BV dat het voornemen bestaat om, in verband met
sloopwerkzaamheden op een terrein aan de Willem van Konijnenburgstraat, in de periode van 12 maart tot en met 16 april 2018
gedurende ten hoogste 2 werkdagen, over te gaan tot het mobiel
breken van circa 2.000 ton gemengd puin. Het bedrijf moet zich
bij het mobiel puinbreken houden aan de milieu- en veiligheidsvoorschriften van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval.
Inzien
U kunt de melding 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.

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten
Het college van B en W heeft de volgende verkeersbesluiten genomen:
•	Instellen van een parkeerschijfzone op de Schouwinksweg tussen de Willem de Clercqstraat en de Kerkstraat, met een maximale parkeerduur van 1 uur op maandag tot en met vrijdag van
09.00 uur tot 18.00 uur
•	Instellen van een parkeerschijfzone op de Industriestraat tussen de Willem de Clercqdwarsstraat en de Boekeloseweg, met
een maximale parkeerduur van 2 uur op maandag tot en met
vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur
•	Aanwijzen van een parkeerplaats alleen bestemd voor elektrische auto’s op de Brederostraat
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 28 maart tot en met 8 mei
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

03.04 Adoptie
herdenkingsmonument

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.

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.
• Willem de Clercqstraat (tussen De Clercqdwarsstraat en
Industriestraat), tot en met 30 maart
• Industriestraat (tussen Willem de Clercqstraat en De Clercqdwarsstraat), tot en met 30 maart
• Westerflier, tot en met 30 maart
• Twekkelerweg (t.h.v. sluizencomplex), 7 en 8 april
• Gieskesstraat (tussen Metropool/NS-oprit en parkeergarage),
tot en met 12 april
• Hoofdweg Mozartlaan (tussen Paganini-/Schützstraat en
Palestrina-/Griegstraat), tot en met 13 april
• Industriestraat (tussen De Clercqdwarsstraat en Dikkers),
30 maart tot en met 18 april
• Watertorenlaan (even zijde, tussen Socratesstraat en
Twekkelerplein), tot en met 20 april
• Enschedesestraat (tussen Drienerstraat en Nieuwstraat),
tot en met 20 april
• Plein 1918 en deels Ketelstraat/Spinnersweg/Weversweg,
tot en met 27 april
• 
Saffierstraat en Smaragdstraat (éénrichtingverkeer vanaf
Diamantstraat richting Robijnstraat), tot en met 30 april
• Industriestraat (tussen Dikkers en Kerkstraat), 18 april tot
en met 4 mei
• Rechterenstraat, tot en met 4 mei
• Gieskesstraat (tussen parkeergarage en Veloursstraat),
13 april tot en met 9 mei
• Twekkelerplein (tussen Twekkelerweg en Parallelweg LS/
Golsstraat) en deel Twekkelerweg, 23 april tot en met 18 mei
• Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot en
met kruising Buitenweg), 28 maart tot en met 18 mei
• Rande, 30 april tot en met 18 mei
• Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot en
met kruising Vijverlaan), 16 april tot en met 1 juni
• Heeckerenstraat, 7 mei tot en met 8 juni
• Alerdinck, 4 tot en met 15 juni
• 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

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 30 maart en maandag 2 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.

