Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
De gemeenteraad vergadert
Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 6 november vanaf
17.00 uur in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de
agenda staan onder meer:
• Tweede Beleidsrapportage 2018
• Integraal risicomanagement en weerstandsvermogen
• Beleidsbegroting 2019 - 2022
• Belastingtarieven 2019
• Resultaat onderzoek Rekenkamercommissie ‘Duurzaamheid als
hobbyisme?’
• Vaststellen bestemmingsplan Dalmeden, CPO Kamers
• Vaststellen bestemmingsplan Deldenerstraat naast 306
• Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Hart van Zuid,
De Vereeniging
• Onderwijshuisvesting programma en overzicht 2019
Er wordt vergaderd van 17.00 tot 18.30 uur, en weer vanaf 19.30
uur. Kijk voor het tijdschema van de behandeling van de agendapunten op www.hengelo.nl/bestuursagenda.

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag
7 november in ‘t Berflo, Apolloplein 1. Het programma:
Theaterzaal
19.30 - 21.00 uur Woningmarktonderzoek Hengelo en Borne 2018
Pallas-Athena (boven)
19.30 - 20.30 uur Communale samenwerking met Münster
		
inzake afvalverwerking
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.

Feestelijke opening op 2 november

De Laan Hart van Zuid rolt verder uit!
De Laan Hart van Zuid wordt dé verbinding tussen de A35 en het
centrum van Hengelo. De aanleg gaat in verschillende fasen. Zo
rolt de Laan Hart van Zuid steeds verder uit en opent het jonge
stadsdeel Hart van Zuid meer en meer haar hart.
2 november: opening noordelijk deel Laan Hart van Zuid
Op vrijdag 2 november voert de aannemer de laatste werkzaamheden uit aan de kruising van de Laan Hart van Zuid met de Breemarsweg. Daarna kan iedereen ongestoord over het noordelijk
deel van de Laan Hart van Zuid, tussen het Industrieplein en de
kruising met de Breemarsweg. Alle omwonenden, ondernemers
van het winkelcentrum en alle weggebruikers: bedankt voor uw
geduld tijdens de werkzaamheden!
Feestelijke opening vanaf 18.30 uur nabij Esrein
Vlak voordat de hekken worden verwijderd, rollen de skaters
van de toekomstige skatevoorziening
op het Industrieplein over het nieuwe
asfalt. En kinderen uit de buurt en
alle andere skate-fanaten zijn van
harte uitgenodigd om hun skateboard mee te nemen en mee te doen! Voor de toeschouwers is er een lekkere kop koffie. Komt u ook?
Volgens verwachting zal de gehele laan, inclusief de nieuwe Boekelosebrug, in juni 2019 helemaal klaar zijn. De aanleg van de Laan
Hart van Zuid en de nieuwe Boekelosebrug wordt mede mogelijk
gemaakt door de provincie Overijssel.

en het soort boom. Gildebor kan daardoor niet van tevoren aangeven wanneer in welke buurt het blad wordt verwijderd en komt ook
niet op afroep. Gildebor komt in elke wijk uiteindelijk twee keer
langs. Blad op straten en paden hoeft u dus niet te melden.

Het is al echt herfst en dat betekent vallende bladeren. De afgevallen bladeren kunnen overlast geven, bijvoorbeeld op straten
en fietspaden. Gildebor gaat vanaf de eerste week van november
weer beginnen met bladruimen om overlast en onveiligheid zo
veel mogelijk te voorkomen.
De prioriteit ligt bij de verkeersveiligheid. Daarom maken de medewerkers de belangrijkste wegen en fietspaden als eerste bladvrij. De planning voor het opruimen is erg afhankelijk van het weer

Officiële bekendmakingen
In eerste instantie gaat de Officier van Dienst Bevolkingszorg
van deze auto gebruik maken. Hij zorgt ervoor dat bij een incident bepaalde gemeentelijke zaken worden geregeld, bijvoorbeeld de opvang van bewoners. Hij moet dan zo snel mogelijk
ter plaatse zijn.

Adres gezocht

De gemeente is op zoek naar het juiste adres van:
Naam
Geboren
Naam
Brinkmann, A.A. 22-03-2000 Orukςu, C.
Bruins, G.J.
03-07-1978 Schreuder, E.L.P.
Delgado, J.E.
29-03-1988 Stańczyk, M.R.
Farah, Z.E.
08-12-1970 Urk van, K.
Ismail Nur
Wilberink, T.U.H.
Mohamed
12-11-1997 Yip, M.Y.
Kϋςϋkyaman, B. 02-10-1983

Geboren
25-08-1969
26-02-1989
23-05-1960
19-08-1992
05-12-1979
12-04-1963

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.

Kom kijken!
Vanaf een speciale kijkplek op de kade van de Ketelmakerij (achter Stork Thermeq) is het invaren van minuut tot minuut te volgen onder het genot van een kop koffie. U kunt de werkzaamheden ook volgen via de webcam: https://webwatch.nu/projecten/
boekelosebrug-hengelo.

Bladruimen gaat weer van start

Nieuw voorrangsvoertuig

U hoort een sirene, er doemt een opvallend groen voertuig met
blauw zwaailicht in de binnenspiegel op. Wat doet u? Gaat u aan
de kant? Het antwoord is ‘Ja’. Naast de bestaande voorrangsvoertuigen van brandweer, ambulance en politie heeft de Veiligheidsregio Twente nu ook een voorrangsvoertuig. De nieuwe groene
voertuigen met blauw zwaailicht en sirene worden bij spoedsituaties gebruikt door functionarissen die bij een crisis of ramp
werken namens hulpdiensten en gemeenten. De auto’s vallen op
door de speciale groene kleur en de wit met blauwe strepen.

3 november: nieuwe Boekelosebrug wordt ingevaren
Ook aan het zuidelijk deel van de Laan Hart van Zuid wordt hard
gewerkt. De aannemer is bezig met de laatste werkzaamheden
aan het nieuwe brugdek van de Boekelosebrug. Op zaterdag 3 november wordt dit brugdek op grote pontons geplaatst en naar de
definitieve locatie gevaren. Een hele operatie, die al ’s ochtends
vroeg om 05.00 uur begint. Tussen 11.00 en 16.00 uur wordt het
brugdek naar de definitieve locatie gevaren en vanaf 16.00 uur
begint het plaatsen tussen de landhoofden. Iedereen die het leuk
vindt om dit spektakel gade te slaan, is van harte welkom.

Wat kunt u zelf doen?
U kunt ook meehelpen om uw buurt bladvrij te maken. Als blad
uit uw eigen tuin niet meer in de groene container past, mag u
het ook meegeven met de bladronde van Gildebor. De medewerkers kunnen het blad eenvoudig meenemen als het op een hoop
of grasstrook ligt, niet te dicht bij bomen en struiken, zodat de
machines er makkelijk bij kunnen. Tot 1 december kunt u uw blad
in de openbare ruimte kwijt. Na 1 december houdt Gildebor nog
één ronde. Ligt het blad na deze laatste ronde nog op straat, dan
wordt het niet meer meegenomen.
Compost en bladaarde
Blad hoeft niet per se voor overlast te zorgen; u kunt het ook op
een composthoop in de tuin opslaan. In het voorjaar is de compost dan goed te gebruiken als bemesting in de tuin. Bovendien
biedt een bladhoop in de tuin een voedselbron en schuilgelegenheid voor dieren zoals egels.

Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor:
• Hengelo Noord, Slangenbeek

• Markt nabij 8, 7551 CG, handelen in strijd met bestemmingsplan (tijdelijk plaatsen ijsbaan) (17-10-2018)
• Nico Maasstraat 38, 7555 LT, verbouwen carport (19-10-2018)
• Noordelijke Esweg 76, 7558 MG, hebben uitweg (16-10-2018)
• Oelerweg 46, 7555 GT, veranderen winkelruimte in 2 appartementen en kamerbewoning (19-10-2018)
• Raoul Wallenbergstraat nabij 20, 7557 ZB, oprichten woonhuis
(19-10-2018)
• Raoul Wallenbergstraat nabij 21, 7557 ZB, oprichten woonhuis en hebben uitweg (23-10-2018)

Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor Hengelo Noord,
Slangenbeek. De grens van het bestemmingsplan wordt globaal
gevormd door de Beneluxlaan, Kalmarstraat, Topweg, Salamanderstraat, Vleermuisstraat en Deurningerstraat. Voor dit gebied
wordt het bestemmingsplan uit 2007 geactualiseerd.

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.

Bestemmingsplannen
Vooraankondiging

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 Bertien Scholten
of Geri Dijkhuis.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• Adriaen

Brouwerstraat nabij 6, oprichten 8 woonhuizen
(19-10-2018)
• Framboos 4A, 7559 RL, hebben uitweg (17-10-2018)
• Landmansweg 111-7, 7556 LW, handelen in strijd met
bestemmingsplan (wijzigen gebruik) (23-10-2018)
• Lansinkweg nabij 38, 7553 AL, kappen 1 den (23-10-2018)

Termijnverlenging
• P
 latinastraat 50, 7554 NA, veranderen en vergroten bedrijfspand. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband
met de indieningsvereiste op grond van de Wet milieubeheer.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 05-12-2018.

Verleend
• Brusselstraat 131 (nabij Luxemburgstraat 1), 7559 NA,
hebben uitweg (24-10-2018)
• Deurningerstraat 67, 7557 HB, vervangen hekwerk en wijzigen
gevelkozijn (24-10-2018)
• Enschedesestraat 20, 7551 EM, verbouwen winkelpand en
vervangen reclame (23-10-2018)
• Godfried Bomansstraat 17, 7552 NX, plaatsen dakkapel
(25-10-2018)

www.hengelo.nl
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03.11 Molenstraat Modestraat
03 & Duurzame Huizen route
10.11
04.11 Allerzielenviering

Herdenking op begraaf- en gedenkpark Deurningerstraat

Hengelo in het kort
Starterscafé

Op zondag 4 november organiseert parochie De Goede Herder
samen met coöperatie DELA, Gildebor en de gemeente Hengelo
een Allerzielenviering op het begraaf- en gedenkpark aan de
Deurningerstraat 262. De bijeenkomst start om 16.00 uur met
een korte viering. Aansluitend is er vanaf 16.30 uur gelegenheid om een kaarsje te branden voor dierbaren.

Op maandag 12 november is er een Starterscafé in de Schouwburg Hengelo. Het Starterscafé is hét platform voor iedereen die
een bedrijf wil beginnen of pas geleden gestart is. Een plek waar
men andere ondernemers uit de regio ontmoet, ervaringen kan
delen en een waardevol netwerk opbouwen.
U bent vanaf 19.00 uur welkom. Om 19.30 uur start het programma met een korte kennismaking met het nieuwe online platform
www.StarteninTwente.nl, een gastspreker, en de uitreiking van
de Startersprijs Midden Twente 2018. Kijk voor meer informatie
en om u aan te melden op www. rabobank.nl/ct.

Allerzielenviering

Programma
De viering begint om 16.00 uur bij de Calvarieberg en duurt ongeveer een half uur. Daarna kunt u op eigen gelegenheid het
graf of de urn van uw dierbare bezoeken. De organisatie biedt
u daarbij een kaars aan. Als u daar prijs op stelt, kan de pastor
meelopen om het graf te zegenen. Afsluitend is er koffie en thee
bij de ingang.
Het begraaf- en gedenkpark is deze zondagmiddag verlicht met
400 fakkels en een aantal vuurkorven, en er is muzikale omlijsting aanwezig. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Iedereen is welkom
Aan de Deurningerstraat is ook een islamitisch gedeelte. Het is
ook mogelijk om een asbus of urn te plaatsen in de urnenmuur
of in een urnengraf, of om de as te verstrooien op het strooiveld.
Uiteraard zijn ook deze nabestaanden van harte welkom. Mensen
waarvan hun dierbare op een andere locatie is begraven, gecremeerd of verstrooid, kunnen ook komen.
• H
 avezatenlaan 20, 7557 VZ, plaatsen lager hekwerk (veranderen
reeds verleende vergunning O-2017-0242) (23-10-2018)
• Heliosstraat 24 en 26, 7552 TZ, oprichten 2-onder-1-kap
woning (23-10-2018)
• Houtmaatweg 20, 7556 PC, plaatsen hekwerk (24-10-2018)
• Slachthuisweg nabij 70, 7556 AX, plaatsen fietsbrug
(25-10-2018)
• Sloetsweg 284 en 284A, 7556 HW, verhogen dak en aanbrengen
dakisolatie (24-10-2018)
• Thorbeckestraat 13, 7553 AT, vergroten woonhuis (22-10-2018)
• Vosboerweg 7, 7556 BT, wijzigen gevels bedrijfspand
(19-10-2018)
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
• Wilbertstraat 15F, 7556 WH, brandveilig gebruiken peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang (18-10-2018)
De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. U kunt te zijner tijd
eventueel zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter
inzage wordt gelegd.

Ontwerpbesluit
• G
 eleenstraat 30, 7555 WH, handelen in strijd met bestemmingsplan (oprichten woonhuis en hebben uitweg) (25-10-2018)
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 31 oktober tot en met
11 december 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
• Sint Maartenoptocht, route door Hasseler Es, 7 november
2018
• Sint Maartenoptocht, route door Weidedorp/Thiemsland,
9 november 2018
• Wooldereslopen, routes door Woolder Es en buitengebied,
13 januari, 3 en 24 februari en 17 maart 2019
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 Linda Hutten. 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.

Allerzielenconcert in Onze Lieve Vrouwe kerk
Voorafgaand aan de viering op de begraafplaats is er om 14.30
uur in de Onze Lieve Vrouwe Kerk (O.L. Vrouwestraat 6) een Allerzielenconcert. Het concert wordt uitgevoerd door het ensemble
Agteglyck onder leiding van Jan Heijmink Liesert. Het ensemble
speelt het requiem van Mario Capuana, gecomponeerd in 1647.
De begeleiding op orgel is van Jaap Vonk en op cello speelt Anne
Magda de Geus.
Herdenking Oldenzaalsestraat 21 november
Op woensdag 21 november wordt om 19.00 uur op het begraafen gedenkpark aan de Oldenzaalsestraat de herdenkingstocht
Licht in het donker gehouden. Meer informatie leest u in een
volgend Gemeentenieuws.

Besluit lozen buiten inrichtingen
Maatwerkvoorschrift lozing bemalingswater
op vuilwaterriool
Het college van B en W heeft besloten onder voorwaarden toe te
staan dat verontreinigd grondwater wordt geloosd op de gemeentelijke riolering aan de:
• Zoutwinningsweg 17, vanwege bodemsanering
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 31 oktober
tot en met 11 december 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.

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten
Het college van B en W heeft de volgende verkeersbesluiten genomen:
• Het instellen van een parkeerverbodzone in de Robijnstraat,
Smaragdstraat, Saffierstraat en Barnsteenstraat
• Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen alleen bestemd voor
elektrische auto’s op het Mitchamplein
• Voor de aanleg van de fietssnelweg F35 op de Slachthuisweg,
tussen de Eggerinksweg en Weideweg, worden de volgende
maatregelen genomen:
* Het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtauto’s op
het gedeelte van de fietssnelweg F35 dat wordt ingericht als
fietsstraat op de Slachthuisweg, tussen de Eggerinksweg en
Slachthuisweg nr. 101
* Het gebieden van bestuurders op de Slachthuisweg de middengeleiders aan de rechterzijde voorbij te rijden
*
Het aanwijzen van een gedeelte van de fietssnelweg F35
langs de Slachthuisweg als verplicht fietspad
* De voorrang te regelen op de fietssnelweg F35 op de Slachthuisweg
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 31 oktober tot en met
11 december 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 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.

Collectes

Tot en met 3 november collecteert het Diabetes Fonds. Van 5 tot
en met 10 november collecteert Alzheimer Nederland.

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.
• Dr. A. Kuyperstraat (tussen Esdoornstraat en Bornsestraat),
tot en met 29 oktober
• Weleveldstraat (tussen Backenhagenlaan en Castorweg/
hinder), tot en met 2 november
• Breemarsweg (tussen Boekeloseweg en Langelermaatweg, inclusief kruising met Laan Hart van Zuid), tot en met 2 november
• Ketelmakerij (deels), 31 oktober tot en met 6 november
• Havezatenlaan (tussen Backenhagenlaan en Castorweg/
hinder), tot en met 9 november
• Westerflier, 8, 9 en 20 november
• Hunenborg (tussen Alerdinck en Rande/hinder), tot en met
22 november en 28 november
• Hunenborg (tussen Rande en Rechterenstraat/hinder),
	7 november, 20 november tot en met 10 december en
17 december
• Backenhagenlaan (tussen Havezatenlaan en Deurningerstraat), 7 november tot en met 20 december
• Enschedesestraat (tot kruising Wemenstraat/Brinkstraat),
tot en met eind december
• Slachthuisweg (deels), tot en met 31 december
• Kuipersdijk (tussen Pruisische Veldweg en Parallelweg SS
	
1 rijbaan afgesloten richting spoor; rijbaan open richting
Breemarsweg), 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.

