Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Militaire oefening
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 Midden-, Oost- en Noord-Nederland, ook ’s avonds, en
mogelijk ook op lage hoogte. Vliegbasis Deelen is de vaste uitvalsbasis naar de verschillende oefengebieden. Tot en met 5 oktober concentreren de vliegactiviteiten zich o.a. rond de vliegbasis
Twente.

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.

Coming Out Week

Van maandag 8 oktober tot
en met zondag 14 oktober
is het Coming Out Week. Het
thema van dit jaar is ‘Anders
is ook gewoon’. Daarmee
wordt benadrukt dat ‘jezelf
kunnen zijn’ op vele manieren kan en dat iedereen, ongeacht seksuele geaardheid,
erbij hoort in Hengelo. In de stad is de Coming Out Week zichtbaar door het hijsen van de regenboogvlag en gebruik van de
regenboogkleuren. De vlag gaat bij meerdere organisaties in top
op Coming Out Dag op donderdag 11 oktober.
Activiteiten
Tijdens de Coming Out Week zijn er diverse activiteiten. De nadruk ligt dit keer op transgenderpersonen. Dat gebeurt onder
meer door een grote fototentoonstelling in HeArtGallery en een
lezing voor ouders van transgenderkinderen. De bibliotheek
heeft die week twee leestafels met literatuur voor volwassenen
én jeugdigen waarin het thema LHBT een rol speelt. Kijk voor
het complete programma op www.regenboogtwente.nl.

Lancering StarteninTwente.nl

StarteninTwente.nl is hét nieuwe online platform voor Twentse
starters. Het platform wordt feestelijk gelanceerd op donderdag
18 oktober op Vliegveld Twente (Hangar 11, voorafgaand aan
het Business Festival). Niet alleen pas gestarte ondernemers en
mensen met plannen om een eigen bedrijf te beginnen zijn van
harte welkom, maar ook vertegenwoordigers van onderwijs, gemeenten en andere geïnteresseerden.
Deelname is gratis. Wel graag aanmelden via ROZ, telefoon (074)
241 5100 of e-mail info@rozgroep.nl. Kijk voor meer informatie
en het programma op www.rozgroep.nl > Launch event StarteninTwente.nl.

Adres gezocht

De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende
personen:
Naam
Geboren
Naam
Geboren
Boljanovic, V.
Colard, M.
Fratila, S.M.
Heinink, E.A.G.
Jawara Jetta, M.
Jongman, V.B.
Korte, R.A.

07-09-1971
12-02-1995
28-01-1997
28-05-1974
07-12-1992
06-05-1993
28-05-1959

Langejans, J.H.
Nijhuis, M.
Post, J.
Rieken, J.
Spoolder, N.
Wesselink, P.B.

02-08-1965
21-08-1980
28-07-1994
12-12-1994
15-03-1994
17-05-1986

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 6 oktober collecteert de Dierenbescherming. Van
8 tot en met 13 oktober collecteert de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Fors minder restafval door gebruik
ondergrondse containers
Hengelo stevent af op 75 kilo restafval per persoon per jaar,
45 kilo per persoon minder dan in 2017. Dat is te concluderen
op basis van ervaringscijfers van vorig jaar en dit jaar. In 2017
gooide de Hengeloër nog gemiddeld 121 kilo restafval per
persoon weg, in 2011 (voor de invoering van Diftar) zelfs nog
239 kilo. Met 75 kilo per persoon heeft Hengelo de landelijke
afvaldoelstelling van 100 kilo restafval in 2020 ruimschoots
gehaald.
De invoering van Diftar en de invoering van de ondergrondse verzamelcontainer voor restafval worden gezien als de belangrijkste
oorzaken van de daling. Door afval zelf weg te brengen, worden
Hengeloërs er meer bewust van hoe ze hun afval scheiden en
gaan ze bewuster om met hun restafval.
75 kilo
De gemeenteraad moet de nieuwe afvaltarieven nog vaststellen
voor 2019. De verwachting is dat een Hengeloër in 2019 gemiddeld 75 kilo restafval weggooit. Dat wordt gebaseerd op het
aanbiedgedrag van de wijken/buurten waar vorig jaar de grijze
container al is ingenomen en op de gegevens van de afgelopen
twee maanden (juli en augustus), toen bijna overal in Hengelo
de grijze container is ingenomen. Huishoudens brengen in 2019
naar verwachting 26 keer afval naar de ondergrondse container.
Dat kost ook volgend jaar naar verwachting € 1,20 per keer.
Daarmee is het gemiddelde huishouden € 31,20 per jaar kwijt.
Vorig jaar zette het gemiddelde huishouden nog 7 keer de grijze
container (van 240 liter) aan straat. Dat kostte € 83,65 per jaar.
Vaste kosten
De afvalbegroting is een sluitende begroting. Dat betekent dat de
afvalstoffenheffing wordt gebruikt om de kosten van het afvalbeleid te betalen. Dit jaar vallen de vaste kosten hoger uit. Het
vaste tarief gaat daarom in 2019 naar verwachting noodgedwongen omhoog van € 143,04 naar € 159,84. Dat heeft een aantal
oorzaken. De verwerkingstarieven op verschillende afvalstromen
zijn bijvoorbeeld gestegen. Dat betekent dat de gemeente meer
betaalt voor het afval aan de afvalverwerker. Ook krijgt de gemeente een lagere vergoeding voor oud papier en voor verpakkingen. Dit zijn grotendeels externe oorzaken waar de gemeente
en inwoners maar zeer beperkt invloed op hebben. Sinds januari
2015 is de vervuiling in de verpakkingen toegenomen, wat ook
een reden is van hogere kosten.
Overige kosten
Het college stelt voor om het tarief voor de keuzecontainer te
verlagen van € 3 naar € 2 per maand. Dat was al eerder afge-

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• C antharel nabij 6 (kavel 19D), 7559 RV, oprichten woonhuis
(26-09-2018)
• Haaksbergerstraat 51, 7554 PA, veranderen horecapand
(intern) (24-09-2018)
• Meester Molendijkweg 37, 7559 DP, plaatsen dakkapel
(16-09-2018)
• Oosterveldsingel nabij kavel 33-34, 7558 PJ, oprichten
bedrijfshal met kantoren en plaatsen reclame (21-09-2018)
• Oosterveldsingel nabij 41, 7558 PK, oprichten bedrijfspand
(24-09-2018)
• P.C. Hooftlaan 50, 7552 HG, kappen 1 wilg (21-09-2018)
• Ratelaar 16, 7559 EN, hebben 2 uitwegen (24-09-2018)
• Sportlaan Driene 11, 7552 HG, plaatsen schuttingen
(17-09-2018)
• Willem de Kooningstraat 14, 7556 PM, verbreden uitweg
(30-08-2018)
• Zilverstraat 10, 7554 NH, verbouwen wasstraat (19-09-2018)
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
• Höltersweg 44, 7556 BX, veranderen/vergroten pand. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met de
welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 06-11-2018.

Verleend
• B
 rouwerij 206, 7553 RB (aanvraag gepubliceerd als Waarbekenweg
nabij 23), oprichten tiny house (tijdelijk voor 5 jaar) (21-09-2018)

sproken in het coalitieakkoord. De andere tarieven blijven gelijk,
zoals voor het weggooien van een zak restafval (blijft € 1,20) en
de zorgcontainer. Ook de gratis 50 kilo voor het Milieupark blijft
bestaan en de verpakkingencontainer blijft gratis. De afvaltarieven worden nog besproken in een Politieke Markt op woensdag
17 oktober in wijkaccommodatie ’t Berflo, Apolloplein1.
2,5 miljoen minder
De totale afvalbegroting is van € 10 miljoen in 2011 naar € 7,5
miljoen gegaan per 2019. Inwoners betalen dus in 8 jaar tijd
€ 2,5 miljoen minder aan afvalstoffenheffing. De verwachting is
dat de totale kosten niet nog meer gaan dalen.
Voorstel van het college voor de afvaltarieven
(De gemeenteraad moet nog besluiten)
2018

2019

€ 143,04

€ 159,84

Gebruiksvergoeding
keuzecontainer

€ 3,00
per maand

€ 2,00
per maand

Keuzecontainer 240 liter

€ 16,50
€ 11,95 (tot 1 juli)
€ 16,50 (vanaf 1 juli)

Keuzecontainer 140 liter

€ 9,70
€ 7,00 (tot 1 juli)
€ 9,70 (vanaf 1 juli)

Zorgcontainer 240 liter

€ 11,95

€ 11,95

Zorgcontainer 140 liter

€ 7,00

€ 7,00

GFT 240 liter

€ 2,00

€ 2,00

GFT 140 liter

€ 1,20

€ 1,20

Ondergrondse restafvalcontainer € 1,20

€ 1,20

Vast tarief
Variabele tarieven

• Havenkade 70, 7553 GN, handelen in strijd met bestemmingsplan (veranderen/vergroten bedrijfshal) (26-09-2018)
• Marterstraat 1, 7559 AE, plaatsen schutting (21-09-2018)
• Oosterveldsingel 41, 7558 PJ (aanvraag gepubliceerd als Oosterveldsingel nabij 51), oprichten bedrijfspand (24-09-2018)
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.

Wet bodembescherming
Ingekomen melding
Het college van B en W heeft op 25 september 2018 een melding
op grond van het Besluit uniforme saneringen ontvangen van
Strootbeekpark Ontwikkeling VOF. Deze melding gaat over het
voornemen om een bodemsanering uit te voeren aan de:
• Steenzoutweg, kadastrale sectie K, nr. 3807
Als de melding voldoet aan de Wet bodembescherming, dan mag
de melder vijf weken na de ontvangstdatum beginnen met de
sanering.

Instemming bodemsanering
Het college van B en W heeft vastgesteld dat er sprake is van een
geval van ernstige bodemverontreiniging voor de locatie:
• Egbertstraat, kadastrale sectie S nr. 832 (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
deelsaneringsplan voor deze locatie.
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 3 oktober
tot en met 13 november 2018 op afspraak inzien bij de afde-

www.hengelo.nl

05.10 VrijwilligersMarkt
08 t/m Coming Out Week
14.10

dinsdag 2 oktober 2018

ling 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 melding
Het college van B en W heeft een melding ontvangen voor:
• Josef Haydnlaan 50, Romy (Damaris), starten afhaal- en
bezorgcentrum voor shoarma, pizza, grill en pasta
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.

Maatwerkvoorschrift geluid
Het college van B en W heeft een maatwerkvoorschrift voor
geluid vastgesteld voor:
• Zuidelijke Havenweg 40, Thales Nederland BV, gewijzigde
geluidnormering n.a.v. veranderen bedrijf
Het vaststellen van een maatwerkvoorschrift voor geluid is nodig
voor een goed beheer van de beperkte geluidruimte op het gezoneerde bedrijventerrein Twentekanaal.
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 3 oktober
tot en met 13 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.

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.
• B
 rouwerij (hinder), tot en met 5 oktober
• Weustinkstraat/Weustinkplantsoen (hinder), tot en met
12 oktober
• Dr. A. Kuyperstraat (tussen Abelenstraat en Esdoornstraat),
tot en met 19 oktober
• Steenbokstraat (deels/hinder), tot en met 26 oktober
• Breemarsweg (tussen Boekeloseweg en Langelermaatweg,
inclusief kruising met Laan Hart van Zuid), 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
• Havezatenlaan (tussen Backenhagenlaan en Castorweg/
hinder), 5 tot en met 30 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

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.

