Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Informatiebijeenkomst
AkzoNobel
Op dinsdag 11 september praat AkzoNobel belangstellenden bij
over verschillende zaken. De afgelopen jaren is er veel aandacht
geweest voor lekkages in het leidingnetwerk van AkzoNobel en
in de boorputten, evenals over de gasolieopslag en het vullen
van een aantal mogelijk instabiele zoutcavernes. Het afgelopen jaar heeft AkzoNobel belangrijke stappen gezet om deze
problemen op te lossen. Hierover wil AkzoNobel de betrokken
bewoners in de directe omgeving en andere belangstellenden
graag informeren. AkzoNobel geeft ook een korte schets van
toekomstige activiteiten. Tijdens de bijeenkomst kunt u eventuele vragen stellen en in gesprek gaan met deskundigen van
AkzoNobel. De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door
de gemeenten Hengelo en Enschede.
U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in het Verenigingsgebouw Usselo, Haaksbergerstraat 821, Enschede. Het programma
begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur.

Aandacht voor dementie

Thuis wonen met dementie kan! Carintreggeland en TMZ bieden
behandelingen die een positief effect hebben op dementie en de
kwaliteit van leven van de persoon met dementie.
Ergotherapie
Voor iemand met dementie worden alledaagse taken steeds lastiger. Van een boterham smeren tot stofzuigen en van douchen tot
‘s nachts de weg vinden naar de wc. Ergotherapie kan dan een
uitkomst zijn. Een ergotherapeut maakt moeilijke taken makkelijker met hulpmiddelen en nieuwe technieken. Denk daarbij
aan nachtlichtjes tegen het verdwalen of het anders vasthouden
van een pen.
Logopedie
Mensen met dementie krijgen vaak te maken met moeite met
praten of het begrijpen van taal. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om woorden uit te spreken of zinnen te vormen. Logopedie
kan dan helpen. Een logopedist verbetert de communicatie met
training en/of hulpmiddelen. U kunt zelf direct een afspraak maken met een logopedist of een verwijzing vragen bij de huisarts.

Persoonlijk advies over veilig en comfortabel wonen

Informatiemarkt Lang zult u wonen
De meeste mensen willen het liefst thuis oud worden. Maar
is het huis daar eigenlijk wel geschikt voor? En als er ondersteuning nodig is, bij wie kunt u dan terecht? Het is verstandig om nú al na te denken hoe u uw huis veiliger en comfortabeler kunt maken. Op woensdag 19 september organiseert
de gemeente Hengelo samen met het ROC van Twente de informatiemarkt Lang zult u wonen. Zo kunt u kennismaken
met verschillende oplossingen om makkelijker en prettiger te
wonen. Er zijn tientallen bedrijven en organisaties aanwezig
om uw vragen te beantwoorden en advies te geven over uw
persoonlijke thuissituatie.
Op de informatiemarkt Lang zult u wonen kunt u inspiratie opdoen en met verschillende organisaties en bedrijven in gesprek
over uw woon- en leefomgeving. Van aannemers en installateurs
die kunnen adviseren over het bouwen of verbouwen van de woning, tot advies over een onderhoudsvriendelijke tuin. Ook zijn
er handige producten en diensten die voor meer gemak en comfort zorgen. Van boodschappenservice tot hulpmiddelen van de
thuiszorgwinkel.

Informatiemarkt Lang zult u wonen
Datum: Woensdag 19 september
Tijd:
15.00 tot 20.00 uur
Locatie: ROC van Twente, Gieterij 200
De toegang is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig.
Wilt u weten welke organisaties en bedrijven er meedoen? Kijk daarvoor en voor meer informatie op http://
hengelo.langzultuwonen.nl.

Officiële bekendmakingen
Wet kinderopvang
Inschrijvingen
In het Landelijk Register Kinderopvang zijn ingeschreven:
• Stichting Spring! Peuterspeelscholen, locatie peuterspeel	school De Hunenborg, Harmsveldweg 4, 7556 LL, kinderdagverblijf voor 16 kindplaatsen (registratienummer LRK: 242709461),
per 3 september 2018
•	Smallsteps BV, locatie Woolde, Semmelweisstraat 42, 7555 NT,
buitenschoolse opvang voor 45 kindplaatsen (registratienummer
LRK: 985752075), per 3 september 2018

Uitschrijvingen
Psychologische hulp
Mensen met dementie voelen zich vaak somber, hebben last van
angst of van andere negatieve gevoelens. Het is belangrijk deze
klachten serieus te nemen. Een psycholoog kan helpen bij het
omgaan met depressie, angst en gevoelens van onmacht. Individueel, samen met een partner of in groep met andere mensen
met dementie.
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.

Vrijwilligers taalles gezocht

Taal in de Wijk, een samenwerking tussen de gemeente Hengelo
en het ROC van Twente, is op zoek naar vrijwilligers die taalles
kunnen geven aan kleine groepen volwassen anderstaligen op
beginnersniveau, in wijkcentrum De Sterrentuin, Hengelose Es
of ‘t Berflo.
U hebt bij voorkeur ervaring in het (basis)onderwijs. U bent
van 09.30 tot 11.30 uur op een zelf te kiezen vaste ochtend per
week beschikbaar, met uitzondering van de schoolvakanties. U
krijgt inhoudelijk en praktisch professionele ondersteuning.
Aanmelden of meer weten?
Wilt u zich aanmelden of meer informatie, dan kunt u contact
opnemen met Thea van Dijk of Truus Pross via e-mail tvandijk@
rocvantwente.nl of tpross@rocvantwente.nl.

Collectes

Tot en met 1 september wordt er niet gecollecteerd. Van 3 tot en
met 8 september collecteert KWF Kankerbestrijding.

Subsidie
Voor huiseigenaren/bewoners van 65 jaar en
ouder zijn er subsidiemogelijkheden voor Lang
zult u wonen. Op de informatiemarkt kunt u
daar meer informatie over krijgen.

Uit het Landelijk Register Kinderopvang zijn uitgeschreven:
•	Stichting Spring! Peuterspeelscholen, locatie De Kleine
Beer, Neptunusstraat 51, 7557 XX, kinderdagverblijf voor
16 kindplaatsen (registratienummer LRK: 115505714), per
3 september 2018 in verband met verhuizing
•	Kinderopvang Hebbes BV, locatie ‘t Heem, Gerststraat 2,
7552 DV, buitenschoolse opvang voor 17 kindplaatsen (registratienummer LRK: 103209724), per 3 september 2018
•	Stichting Spring! Peuterspeelscholen, locatie ’t Akkertje, Jan
Prinsstraat 5, 7552 HL, kinderdagverblijf voor 16 kindplaatsen
(registratienummer LRK: 282659596), per 1 september 2018
•	Smallsteps BV, locatie Woolde, Semmelweisstraat 46, 7555 NT,
buitenschoolse opvang voor 40 kindplaatsen (registratienummer
LRK: 208694109), per 3 september 2018 in verband met verhuizing
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Meldpunt
Kinderopvang.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Bosmier 8, 7559 DK, oprichten berging (21-08-2018)
•	Bronkhorststraat 9, 7555 MK, plaatsen erfafscheiding
(17-08-2018)
•	Langestraat 21, 7551 DX, veranderen/vergroten restaurant
(17-08-2018)
•	Opaalstraat 60, 7554 TS, veranderen/vergroten bedrijfspand
(17-08-2018)
•	Paul Steenbergenstraat 5, 7558 MV, veranderen reclame
(16-08-2018)
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
•	Eggerinksweg 15, 7556 AG, uitbreiden bedrijfspand. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met statische berekeningen en advies brandveiligheid. Door dit besluit
is de uiterste nieuwe beslisdatum 09-10-2018.
•	Jan Voermanstraat nabij 2, 7556 KT, oprichten 59 grondgebonden koopwoningen. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 09-10-2018.

Verleend
•	Adriaen Brouwerstraat 4, 7556 PT, oprichten woonhuis en
hebben uitweg (17-08-2018)
•	Borgharen 13, 7559 PV (aanvraag gepubliceerd als Meander
Zuid, kavel 22), oprichten woonhuis en hebben uitweg
(20-08-2018)
•	Deurningerstraat 262, 7557 HM, verbouwen uitvaartcentrum
(17-08-2018)
•	Engelbertsweg 3, 7554 SN, oprichten zorgwoning (tijdelijke
termijn 10 jaar) (20-08-2018)
•	Framboos 4A, 7559 RL (aanvraag gepubliceerd als Framboos
nabij 6), oprichten woonhuis (23-08-2018)
•	Godfried Bomansstraat 98, 7552 NV, plaatsen dakkapel
(20-08-2018)
•	Industriestraat 31, 7553 CK, terugbrengen gevelaanzicht en
plaatsen reclame (20-08-2018)
•	Vlierbes 2, 7559 RM, oprichten woonhuis (20-08-2018)
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
•	Straatfeest, Buitenweg, 1 september 2018
•	Straatfeest, Spieringstraat, 8 september 2018
•	Modespektakel, binnenstad, 8 en 9 september 2018
•	Twents Oktoberfest, F. Hazemeijerstraat 600, 28 september
2018
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij de afdeling Regulering en Toezicht in het
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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.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Ingekomen meldingen
Het college van B en W heeft meldingen ontvangen voor:
•	Deurningerstraat 262, Dela Uitvaartverzorging BV, veranderen
uitvaartcentrum
•	Industriestraat 31, New York Pizza, oprichten pizzeria
•	John Maynard Keynesstraat 10, Hanos Hengelo BV, veranderen groothandel
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.

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen:
• H.C. Pootstraat, 1e linker plaats van 2, op parkeerterrein en
t.h.v. ingang 6 van wooncentrum ’t Swafert
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 10 oktober 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.
•	Enschedesestraat (Telgen), tot en met 28 augustus
•	Kruisingen Zwavertsweg, tot en met 30 augustus
•	Dr. A. Kuyperstraat (hinder), tot en met 31 augustus
•	Twekkelerweg (tussen Breemarsweg en Lodewijkstraat/
Marathonlaan), tot en met 31 augustus
•	Binnenhavenstraat (tussen Haaksbergerstraat en Weth.
Voogdgeertstraat), tot en met 7 september
•	Kopenhagenstraat, 28 augustus tot en met 14 september
•	Siriusstraat (hinder), tot en met 14 september
•	Jupiterstraat (hinder), tot en met 14 september
•	Dr. A. Kuyperstraat (tussen Mr. P.J. Troelstrastraat en Hengelose Esstraat), 3 tot en met 14 september
•	Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 28 september
•	Castorweg (tussen Deurningerstraat en Old Ruitenborgh/
hinder), tot en met 28 september
•	Brouwerij (hinder), tot en met 5 oktober
•	Steenbokstraat (deels/hinder), tot en met 26 oktober
•	Backenhagenlaan (hinder), 17 september tot en met
2 november
•	Enschedesestraat (tot kruising Wemenstraat/Brinkstraat),
tot en met eind december
•	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
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.

