Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Weten hoe de restafvalcontainer werkt?

Hebt u een leuk idee voor uw buurt?

Vraag een buurtbon aan!

De ondergrondse restafvalcontainer is te bedienen door uw
milieupas voor de paslezer te houden. Daarna kan de zogenoemde trommel van de container geopend worden. Pas als de trommel helemaal open is, wordt er een ‘klik’ in rekening gebracht.
U kunt uw restafval kwijt in alle ondergrondse restafvalcontainers in Hengelo, dus niet alleen in de container in uw buurt.
Is de container (bijna) vol? Dan krijgt Twente Milieu een seintje.
De container wordt dan automatisch opgenomen in de route van
de wagen van Twente Milieu.

Een sinterklaasfeest organiseren, een kerstconcert voor ouderen, buurtactiviteiten, een sing-a-song middag of theateren dansworkshops voor kinderen: het is allemaal mogelijk
met een buurtbon. U kunt ze vanaf donderdag 1 februari weer
aanvragen.
Dit jaar is er € 53.000 beschikbaar voor heel Hengelo. Dit bedrag wordt verdeeld op basis van inwonertallen in de buurten en
wijken.
Aanvragen
Een buurtbon is een tegoedbon die u kunt inzetten om uw buurt
mooier, veiliger of gezelliger te maken. Aanvragen is simpel. U
kunt het aanvraagformulier downloaden via www.hengelo.nl/
buurtbonnen of ophalen bij het stadskantoor aan de Hazenweg,
de bibliotheek aan de Beursstraat, het kantoor van Welbions aan
de Paul Krugerstraat en bij buurt- en wijkcentra in Hengelo.
Op = op!
U stuurt het ingevulde formulier terug naar de gemeente. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld dus: op is
op! De bewonersorganisaties in Hengelo brengen advies uit aan
de gemeente over de ideeën die in hun buurt worden ingediend.
De aanvraag moet uiterlijk 15 november 2018 bij de gemeente
binnen zijn.

Milieupas
Elk huishouden heeft een milieupas. Die hoort bij het huis. De
milieupas neemt u dus niet mee als u gaat verhuizen.
Hebt u geen milieupas? Vraag deze dan binnen 3 maanden na verhuizing gratis aan via www.twentemilieu.nl/hengelo/milieupas of
de klantenservice van Twente Milieu, via telefoon 0900 – 852 0111
(5 cent per minuut). Na deze drie maanden betaalt u eenmalig € 10.

Verlengen digitale parkeervergunning/-ontheffing
Verleng uw digitale parkeervergunning (gebied betaald parkeren) of parkeerontheffing (gebied blauwe zone) op tijd. Log in
op https://parkeren.hengelo.nl en kies voor ‘Verlengen’. Nadat
u hebt betaald, beschikt u vanaf de nieuwe ingangsdatum over
een geldige digitale parkeervergunning/-ontheffing.
U kunt via deze digitale balie ook voor een papieren bezoekersontheffing kiezen. Die moet u vervolgens nog wel ophalen in het
stadskantoor.
Geen internet?
Dan bent u welkom bij het Publieksplein in het stadskantoor aan
de Hazenweg 121. De baliemedewerker regelt uw verlenging. Bij
de balie kunt u contant betalen of pinnen.

Adres gezocht

De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende
personen:
Naam
Geboren
Naam
Geboren
Cetin, M.
Hove ten, R.B.M.
Ismail Nur Mohamed
Klarenbeek, A.
Lhari, A.
Mohammed, R.A.C.
Rybinakaja, R.

09-06-1988
02-04-1974
12-11-1997
12-02-1999
02-04-1992
21-08-1987
10-11-1975

Schievink, B.
Smits, J.R.
Terhalle, T.
Tip, M.A.R.
Vos, H.M.
Vos, M.
Vries de, L.J.E.

04-07-1961
22-10-1983
09-11-1985
23-01-1973
21-09-1981
13-12-1979
23-01-1980

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.

Inzameling textiel

Van 12 tot en met 20 februari zamelt het Leger des Heils ReShare
oude kleding, textiel en schoenen in. U ontvangt van tevoren
een envelop met inzamelzak in uw brievenbus. Daarop staat de
datum waarop de zak weer bij u wordt opgehaald.
In de zak mogen ook handdoeken, theedoeken, hoeden, riemen
en tassen. Schoenen en sokken graag per paar gebonden.

Collectes

Tot en met 3 februari collecteert de Hersenstichting Nederland.
Van 5 tot en met 17 februari wordt er niet gecollecteerd.

Bewoners van de Meeuwenweg gingen in 2017 gezellig een dagje
(spoor)fietsen.
Inspiratie opdoen
Meer informatie over buurtbonnen vindt u op www.hengelo.nl/
buurtbonnen en www.facebook.com/buurtbon. Daar krijgt u een
indruk van de ideeën die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd.
Vragen?
Hebt u vragen of hulp nodig bij het invullen, neem dan contact
op met de Helpdesk Subsidies Bewonersparticipatie, via e-mail
wijkaanpak@hengelo.nl of telefoon 14074.

Officiële bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Wet kinderopvang

Reguliere procedure

Uitschrijvingen
Uit het Landelijk Register Kinderopvang worden uitgeschreven:
• Het Ruimtekasteel, Jan van Galenstraat 302, 7556 VD, kinderdagverblijf voor 16 kindplaatsen (registratienummer LRK:
194794167), per 19 januari 2018
• Het Ruimtekasteel, Jan van Galenstraat 302, 7556 VD, buitenschoolse opvang voor 20 kindplaatsen (registratienummer LRK:
123002990), per 19 januari 2018
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Meldpunt
Kinderopvang.

Beeldkwaliteitplan
Ontwerp
• Hengelose Es Noord (Nieuwe Es)
In het kader van de herontwikkeling van de Hengelose Es Noord
(Nieuwe Es) is er een ontwerp beeldkwaliteitplan opgesteld.
Het ontwerp beeldkwaliteitplan zal worden gehanteerd bij de
welstandstoetsing in het plangebied Nieuwe Es.
Inzien en inspraak
U kunt het ontwerp beeldkwaliteitplan van 31 januari tot en met
13 maart 2018 op afspraak inzien in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn kunnen inwoners en belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij
het college van B en W o.v.v. zaaknummer 2201638. Voor het maken van een afspraak of het mondeling indienen van zienswijzen
kunt u contact opnemen met Debby Bouwhuis.

Bestemmingsplannen
Vooraankondiging
Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor:
• Parapluplan parkeren Hengelo
Het plangebied omvat het grootste gedeelte van het gemeentelijk grondgebied van Hengelo. In artikel 2.5.30 van de Bouwverordening was opgenomen dat voor het grondgebruik en functies
voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd. Op basis hiervan
werden aanvragen om een omgevingsvergunning getoetst en hier
wordt in de toelichting op bestemmingsplannen naar verwezen.
Eind november 2014 is de grondslag in de Woningwet voor de
stedenbouwkundige voorschriften in de bouwverordening vervallen. Hierin waren de gemeentelijke regels omtrent parkeren
opgenomen. Sindsdien moeten gemeenten het beleid omtrent
parkeren via het bestemmingsplan regelen. Daarbij geldt een
overgangsperiode tot 1 juli 2018.
Het bestemmingsplan Parapluplan parkeren Hengelo beoogt de
gemeentelijke Nota Autoparkeren in de meeste geldende bestemmingsplannen van Hengelo in te passen.
Het is nog niet mogelijk stukken in te zien of zienswijzen in te
dienen. Er wordt ook geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Mariska de Vries.

Ontvangen
• Amarilstraat 20, 7554 TV, plaatsen 1 vrijstaande reclameuiting (19-01-2018)
• Arturo Toscaninistraat 1, 7558 DZ, kappen 1 ceder (18-01-2018)
• De Voskamp 15, 7552 GD, plaatsen hekwerk (22-01-2018)
• Meidoornstraat 14, 7552 BA, kappen 1 eik en 2 dennen
(17-01-2018)
• Oldenzaalsestraat 14, 7551 AL, handelen met gevolgen voor
beschermde monumenten (realiseren 12 appartementen voormalig schoolgebouw, gedeeltelijk slopen en restaureren pand)
en veranderen uitweg (17-01-2018)
• Rudolfstraat 72, 7553 WK, uitbreiden woonhuis met erker
(18-01-2018)
• Uitslagsweg 95-9, 7556 LN, plaatsen buitenunit naast zijgevel
voor koelingen in magazijn (22-01-2018)
• Vlierbes nabij 19 (kavel 4 Bos Zuid), 7559 RN, oprichten
woonhuis (18-01-2018)
• Westerflier nabij 24 en Rechterenstraat nabij 24, 7556 LX,
afzetten circa 15 elzen (18-01-2018)
• Willemstraat 29 en 31, 7551 DL, maken inpandige doorbraak
in 2 panden (22-01-2018)
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.

Verleend
• B
 erfloweg 210, 7553 JV, kappen 1 kastanje (19-01-2018)
• B
 innenhavenstraat 33B, 7553 GH, gedeeltelijk herbouwen hal
(23-01-2018)
• Cantharel 17, 7559 PT (aanvraag gepubliceerd als Cantharel
nabij 10, kavel 18A), oprichten woonhuis en hebben uitweg
(22-01-2018)
• Heliosstraat 1 t/m 11 en Hermesstraat 7 t/m 81, 7552 TZ
(aanvraag gepubliceerd als Heliosstraat nabij 10 (Hermesstraat)), oprichten 12 2-onder-1-kap woningen (23-01-2018)
• 
Het Plein achter 10 (overzijde spoor), 7555 PT, kappen
120 houtopstanden voor bouwrijp maken bedrijventerrein De
Veldkamp (26-01-2018)
• Langelermaatweg nabij 59, 7553 JE, kappen 3 populieren
(22-01-2018)
• Oude Grensweg 65, 7552 GE, kappen 1 Douglas spar, 1 berk en
1 es (22-01-2018)
• Sabine Klinkhamerweg 8, 7555 SK, plaatsen belettering buitengevels (25-01-2018)
• Turbinestraat 24, 7556 RB, aanbrengen tussenvloer in bedrijfshal en aanbrengen nieuwe kozijnen in gevel (25-01-2018)
• Waterjuffer 6, 7559 DA, veranderen erfscheiding en hebben
2e uitweg (19-01-2018)
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.

www.hengelo.nl
dinsdag 30 januari 2018

02.02

Open huis Kabouterhuisje

04.02

Piet Blommuseum open

04.02

Tentoonstelling
Ateliers ’93

Elke 1e vrijdag van de maand, 13.30 - 16.30 uur
Elke zondag, 13.00 - 17.00 uur

(t/m 11.03)

Uitgebreide procedure
Ontwerpbesluit
• J ohan Buziaustraat 14, 7558 LA, brandveilig gebruiken basisschool (23-01-2018)
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 31 januari tot en met
13 maart 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.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
• Reuring in de Stad, binnenstad, 5 mei 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 aanvraag een besluit heeft genomen, wordt
deze gepubliceerd. Daarna kunt u, wanneer u belanghebbende
bent, een bezwaarschrift indienen.

Verleend
• L ichtparade en Gezinscarnavalsoptocht, route door binnenstad, 9 en 10 februari 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 aan-

vrager 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.

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaatsen
Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaatsen toe te wijzen:
• Piet Heinstraat, plaats voor centrale ingang naar o.a. nr. 46
• Roemer Visscherstraat, 2e linker plaats van 4, voor nr. 14
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 deze besluiten kunt u tot 14 maart 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.
• Willem de Clerqstraat (tussen Schouwinksweg en De Clerqdwarsstraat), 31 januari tot en met 12 februari
• Marathonlaan (tussen Kuipersdijk en Athene-/Heraklesstraat), tot en met 16 februari
• Watertorenlaan (oneven zijde, tussen Stroweg en Waarbekenweg) en deel Waarbekenweg, tot en met 23 februari
•	Hoofdweg Mozartlaan (tussen Paganini-/Schützstraat en
Palestrina-/Griegstraat), tot en met 13 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

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
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.

