Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Keuzecontainer: Geef vóór
1 juni uw keuze door
Kort geleden ontving u een brief van Twente Milieu. Daarin staat
dat vanaf 1 juli het systeem van ondergronds restafval inzamelen de basis is van het Hengelose afvalbeleid. Daarnaast komt er
een extra mogelijkheid voor inwoners die hun restafval niet naar
de ondergrondse container willen brengen: de keuzecontainer.
U kunt tot 1 juni aangeven of u daar gebruik van wilt maken.
Ook kunt u tot die datum gratis een nieuwe milieupas aanvragen
als u er geen meer hebt.

Warenmarkt verplaatst naar
Stationsplein
Op zaterdag 2 juni vindt u de warenmarkt op het Stationsplein.
De markt wordt deze dag niet op het marktplein gehouden in
verband met de Nacht van Hengelo. Wilt u weten waar uw vertrouwde kraam? Op de Facebookpagina Markt Hengelo staat een
plattegrondje met de plek van alle kramen.
De gehele zaterdag zijn er tijdens het Korenfestival Amusing
Hengelo optredens van ruim 100 zangkoren op diverse plekken in
de binnenstad. Het Stationsplein is een van de locaties. Terwijl u
uw inkopen doet, kunt u genieten van prachtige zang.

Bezoek de bouwplaats bij
stadhuis en stadskantoor
Op zaterdag 2 juni is het de Dag van de Bouw. Dan is ook de
bouwplaats van het nieuwe stadskantoor en van de renovatie van
het stadhuis aan het Burgemeester Jansenplein toegankelijk. U
bent van 10.00 tot 16.00 uur van harte welkom om een kijkje te
nemen bij dit grote bouwproject.
U kunt deelnemen aan een rondleiding en interessante achtergrondinformatie krijgen over de verschillende ruimtes. Eventuele
vragen over het gebouw of over het bouwproces kunt u stellen aan de aanwezige medewerkers. Voor kinderen zijn er leuke
activiteiten, onder meer een bouw- en kleurhoek en er is een
prijsvraag. Ook is er op de bouwplaats een optreden van een van
de zangkoren van Amusing Hengelo. Om 10.00 uur opent burgemeester Schelberg de dag.

De gemeente Hengelo verhuist eind 2019 naar een nieuw stadskantoor en een prachtig gerenoveerd monumentaal stadhuis en de
bijbehorende dagwinkel. Verschillende partijen werken samen aan
dit bouwproject, dat een van de grootste in Twente is.

De gemeenteraad vergadert
Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 5 juni vanaf 19.30 uur
in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda staan
onder meer:
•	
Kredietaanvraag reconstructie Kuipersdijk
•	
Concept jaarstukken Gemeenschappelijke Regelingen 2018
•	
Realisatieovereenkomst 2e fase Veldwijk Zuid
•	
Actualisatie Bomenverordening
•	
Benoemen functionaris Gegevensbescherming

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag 6 juni
in ‘t Berflo, Apolloplein 1. Het programma:
Theaterzaal
19.30 - 21.30 uur
		

- Herziening grondexploitaties
- Jaarverslag en Jaarrekening 2017

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.

Ook andere, ongevaarlijke rupsen volop te zien

Eikenprocessierups in Hengelo
Van mei tot en met oktober kan de eikenprocessierups voor
overlast zorgen. De eikenprocessierups leeft in eikenbomen
en gaat ‘s nachts in een rij (‘in processie’) op zoek naar voedsel. Als mensen in contact komen met de brandharen van
deze rups, kan dat klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie
aan ogen en luchtwegen veroorzaken. De gemeente Hengelo
verdelgt niet alle nesten maar bestrijdt de rups wel op plaatsen waar veel mensen komen.
Hoe voorkomt u problemen?
•	Gaat u naar een gebied waar de eikenprocessierups zit? Bedek
dan armen, benen en hals. En ga niet op de grond zitten.
•	Voorkom contact met rupsen, haren en nesten. Houd afstand.
En leer dat ook uw kinderen.
•	Zorg ervoor dat ook uw huisdieren niet in contact komen met
rupsen en oude nesten.
•	Ga niet zelf de rupsen bestrijden.
Melden bij de gemeente?
De rupsen zitten op veel verschillende plekken in Hengelo. Net
als andere gemeenten kan de gemeente Hengelo niet alle nesten
verwijderen. Daarom bestrijdt de gemeente de rups op plaatsen
waar veel mensen komen.
Hebt u een nest eikenprocessierupsen gezien op een plek waar veel
mensen komen? Dan kunt u dat melden via de BuitenBeter app of
het formulier ‘Melding openbare ruimte’ op www.hengelo.nl. De
gemeente bekijkt dan de situatie. Als het rupsennest voor veel
overlast zorgt, dan wordt het opgeruimd door een gespecialiseerd
bedrijf.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Beekstraat 14, 7551 DP, handelen in strijd met bestemmingsplan (horeca-activiteiten) (09-05-2018)
•	Castorweg 35 t/m 57 (oneven), 7556 MC, groot onderhoud
12 woningen (18-05-2018)
•	Eetgerinksweg nabij 17, 7554 PT, realiseren opstelstrook
(14-05-2018)
•	Godfried Bomansstraat 31, 7552 NX, handelen in strijd met
bestemmingsplan (oprichten veranda) (22-05-2018)
•	Havenkade 70, 7553 GN, handelen in strijd met bestemmingsplan (veranderen/vergroten bedrijfshal) (18-05-2018)
•	Hunenborg 25 t/m 47 (oneven), 7556 MP, groot onderhoud
12 woningen (18-05-2018)
•	Jan Tooropstraat 1 t/m 143 (oneven), 7556 LB, revitaliseren
72 appartementen (18-05-2018)
•	Kokerjuffer 2, 7559 DM, plaatsen dakopbouw (18-05-2018)
•	Kokerjuffer 11, 7559 DM, plaatsen dakopbouw (15-05-2018)
•	Markt 8, 7551 CG, plaatsen deur in voorgevel (16-05-2018)
•	Nico Werkmanstraat 1 t/m 127 (oneven), 7556 LM, revitaliseren 64 appartementen (18-05-2018)
•	Oude Grensweg 112, 7552 GD, kappen 1 acacia (17-05-2018)
•	Peter Rubensstraat 1 t/m 143 (oneven), 7556 ZH, revitaliseren 72 appartementen (18-05-2018)
•	Pieter Breughelstraat 1 t/m 127 (oneven), 7556 ZL, revitaliseren 64 appartementen (18-05-2018)
•	Vijverlaan tegenover 38, 7553 CC, plaatsen kunstwerk
(23-05-2018)
•	Vlierbes nabij 26, 7559 RN, oprichten woonhuis met garage
en hebben uitweg (23-05-2018)
•	Westerflier 1 t/m 23 (oneven), 7556 MG, groot onderhoud
12 woningen (18-05-2018)
•	Weusthagstraat 2 t/m 144 (even), 7556 ZD, revitaliseren
72 appartementen (18-05-2018)
•	Ziekenhuisstraat 17, 7557 AA, plaatsen dakkapel
(16-05-2018)
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
•	Johan Kaartstraat 8, 7558 WG, oprichten erker. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
10-07-2018.
•	W.J. Kolffstraat nabij 12, F.C. Dondersstraat en J. Frankstraat, 7555 SN, oprichten 18 woningen Woolderpark en hebben uitwegen. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken
in verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 08-07-2018.

Nest met eikenprocessierupsen

Spinselmot: deze rups is
ongevaarlijk

Let op: niet verwarren met andere rupsen!
De eikenprocessierups moet u niet verwarren met andere, momenteel veel voorkomende, ongevaarlijke rupsen. Deze rupsen
zijn te herkennen aan hun vaak groene kleur en doordat ze in
tegenstelling tot de eikenprocessierups niet behaard zijn.
Momenteel is ook de spinselmot actief in Nederland. De rups hiervan maakt enorme nesten van spinseldraden. Ze zijn ongevaarlijk
en bovendien goed voor vogels. Ondanks dat ze struiken/bomen
vrijwel helemaal kaal vreten, herstellen die zich meestal goed
als de rups weg is. Omdat deze rupsen ongevaarlijk zijn, hoeft u
hiervoor geen contact op te nemen met de gemeente.

Verleend
•	Bartelinkslaantje nabij 22, 7558 PS, kappen 7 dennen
(23-05-2018)
•	Binnenveldweg 13 (kavel 3), 7559 PC (aanvraag gepubliceerd
als Brusselstraat nabij 121), oprichten woonhuis en hebben
2 uitwegen (18-05-2018)
•	Brinkstraat nabij 14, Markt nabij 2, Brinkstraat en Telgen,
7551 CC, kandelaberen 15 platanen (17-05-2018)
•	Cantharel 11 (kavel 18D), 7559 RV (aanvraag gepubliceerd
als Cantharel nabij 9), oprichten woonhuis en hebben uitweg
(18-05-2018)
•	Fien de la Marstraat 17, 7558 MB, plaatsen schutting/erfafscheiding (17-05-2018)
•	Hasebroekstraat nabij 13, 7552 VX, kappen 1 kastanje en
1 eik (17-05-2018)
•	Jacobus Bellamystraat 14, 7552 LK, hebben uitweg (23-05-2018)
•	Klaas Berninkstraat 11, 7556 PL (aanvraag gepubliceerd als
Klaas Berninkstraat nabij 7), oprichten woonhuis en hebben
uitweg (24-05-2018)
•	Raoul Wallenbergstraat 2 t/m 20 (even) en 3 t/m 21 (oneven), 7557 CX, (aanvraag gepubliceerd als Tobias Asserstraat
nabij 2/Landmansweg en Raoul Wallenbergstraat), oprichten
20 woonhuizen (23-05-2018)
•	W. van Harenstraat 27, 7552 WE, vergroten woonhuis met
aanbouw en plaatsen hoekerker (22-05-2018)
•	Wegtersweg 33, 7556 BP, plaatsen hekwerk (24-05-2018)
•	Willy Albertistraat 16, 7558 ZZ, verplaatsen uitweg
(17-05-2018)
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
•	Jan van Galenstraat 302, 7556 VD, brandveilig gebruiken
kinderdagverblijf (09-05-2018)
•	Lemerijweg nabij 19, 7555 PT, oprichten bedrijfsgebouw
(fase 1) (14-05-2018)
De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt te zijner
tijd eventueel zienswijzen indienen tegen de ontwerpbesluiten
die ter inzage worden gelegd.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
•	Heerlijk Hengelo, Burgemeester Jansenplein, 24 tot en met
26 augustus 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
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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 aanvraag een besluit heeft genomen, wordt
deze gepubliceerd. Daarna kunt u, wanneer u belanghebbende
bent, een bezwaarschrift indienen.

Verleend
•	Wielerronde en Nacht van Hengelo, binnenstad, 31 mei tot
en met 2 juni 2018
•	Nacht van Hengelo, horeca, binnenstad, 1 juni 2018
•	Ladies Only Event - White Edition, Prins Bernhardplantsoen,
5 juni 2018
•	Drumfanfare Hengelo presenteert, Anthoniusstraat 52 en
route in omgeving, 9 en 10 juni 2018
•	Circus in de Zorg (besloten), P.C. Borstlaan 123, 15 juni 2018
•	Rommelmarkt/Creatief markt, omgeving Boomgaard/Eendengang, 23 juni en 29 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 Irma Linderman. Kijk voor meer
informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Ingekomen meldingen
Het college van B en W heeft meldingen ontvangen voor:
•	Beekstraat 14, Restaurant Karada, oprichten restaurant
•	Nico Maasstraat 8, Jump XL Hengelo, oprichten trampolinepark
•	P.C. Hooftlaan 50, Fitpunt, veranderen sportcentrum
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.

Hengelo in het kort
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 ’t Berflo, Hengelose Es of De Sterrentuin.
Bij voorkeur hebt u 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.

Militaire oefening

Van 4 tot en met 7 juni is er een militaire oefening in het
gebied tussen Deventer, Almelo, Hengelo, Enschede, Eibergen,
Ruurlo en Dieren. De militairen verplaatsen zich te voet en met
voertuigen, voornamelijk bij duisternis. Ze voeren verkenningen
uit en bewaken objecten vanuit observatieposten Ze zijn bewapend maar er wordt geen (oefen)munitie gebruikt.

Weekend Amateurkunst

Van donderdag 7 tot en met zondag
10 juni is het weer tijd voor WAK18,
het jaarlijkse amateurkunstenfestival.
Talloze verenigingen en initiatieven
zijn tijdens dit lange weekend te vinden in de binnenstad. Zo zijn er o.a.
optredens van dans- en theatergroepen, zangkoren en muziekorkesten, is er een wandelroute met
levende kleinkunst, een meezingfestival, een gezellige brunch
en kunstexposities.
U vindt het volledige programma op de speciale pagina in het
weekblad van volgende week. Nu al nieuwsgierig? Kijk dan op
www.kunstinhengelo.nl of www.facebook.com/wak.hengelo.

Maatwerkvoorschrift lozing bemalingswater op
vuilwaterriool

Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 30 mei tot
en met 10 juli 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.

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.
• I ndustriestraat (tussen Kerkstraat en Esrein), tot en met
1 juni
• Marathonlaan (tussen Twekkelerweg en Heraklesstraat),
tot en met 1 juni
• Kruising Marathonlaan/Heraklesstraat/Athenestraat, 4 tot
en met 8 juni
• Heeckerenstraat, tot en met 8 juni
• Alerdinck, 4 tot en met 15 juni
• Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot en
met kruising Vijverlaan), tot en met 15 juni
• Esrein (tussen Industriestraat en Laan Hart van Zuid), tot en
met 22 juni
• Willem de Clercqstraat (hinder), tot en met 22 juni
• Robijnstraat (hinder), tot en met 22 juni
• Sprinkhaan (tussen Reimersdennenweg/Bijenkorf en Kruisspin/Ratelaar), tot en met 29 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

Besluit lozen buiten inrichtingen

Het college van B en W heeft besloten onder voorwaarden toe
te staan dat niet verontreinigd grondwater wordt geloosd op de
gemeentelijke riolering aan de:
•	Castorweg, vanwege vervangen gasleiding

Popscool Music Battle
FBK Dubbele Mijl
Stork Nacht van Hengelo
Korenfestival Amusing
Hengelo
02.06 Dag van de Bouw
02.06 Maibaum Fest Twente
03.06 FBK Games
31.05
31.05
01.06
02.06

Balie Zorgloket open
• Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Inzameling textiel
Tot en met 8 juni houdt de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost een textielinzameling. Vóór 5 juni ontvangt u persoonlijk een inzamelzak aan huis. Daarop staat vermeld op welke dag
men de zak weer komt ophalen.

Collectes

Tot en met 2 juni collecteert het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Van 4 tot en met 9 juni collecteert het Epilepsiefonds.

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 ook bellen naar 14074.

