Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Aandacht voor dementie

Van 6 tot en met 9 augustus

Dementie herkennen is moeilijk. De eerste verschijnselen van
dementie verschillen per persoon en per ziekte. Meestal geeft de
partner of een familielid aan dat er iets niet in orde is. Hoe weet
u nu of er iets aan de hand is?

In Hengelo wordt van maandag 6 augustus tot en met donderdag 9 augustus onderhoud aan meerdere wegen gepleegd.
Daardoor kan er ter plekke sprake zijn van kortdurende hinder.
Het zijn geen wegafsluitingen. De werkzaamheden staan met
borden aangekondigd.

Hoe herken ik dementie?
In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenproblemen op. Later krijgt de persoon met dementie problemen met
denken en taal. En kan te maken krijgen met veranderingen in
karakter en gedrag. Naarmate de ziekte erger wordt, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven.
Hij wordt steeds afhankelijker van de hulp van anderen. Dagelijkse handelingen worden steeds moeilijker.

Wegwerkzaamheden met hinder

Tijdens het onderhoudswerk rijdt er een soort van tankwagen
over de betreffende weg. Deze besproeit de bovenlaag van de
weg met een onderhoudsmiddel om de bovenlaag slijtvaster te
maken. De werkzaamheden vinden in de bouwvak plaats om overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken.

Het plan is op 22 mei 2018 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 6 juni tot en met 17 juli 2018 ter inzage.
Tijdens deze termijn is geen beroep ingesteld bij de Raad van
State.
Inzien
U kunt het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling
Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en
op www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0115-0301.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
Signalen
Er zijn naast vergeetachtigheid nog andere signalen dat er misschien iets aan de hand is. Die signalen zijn: problemen met
dagelijkse handelingen, vergissingen met tijd en plaats, taalproblemen, kwijtraken van spullen, slecht beoordelingsvermogen,
terugtrekken uit sociale activiteiten, onrust en problemen met
zien. Vaak gaat het om een combinatie van deze signalen. Deze
signalen kunnen ook een andere oorzaak hebben. Daarom is het
verstandig om bij twijfel altijd te overleggen met de huisarts.
Meer informatie
In de Week van de Dementie (17 tot en met 25 september) organiseren Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg en Wijkracht
diverse activiteiten die in het teken staan van leven en omgaan
met dementie. Voor informatie over dementie en de ondersteuning die zij bieden, kunt u contact opnemen met de Meldzorg
Centrale van Carintreggeland via telefoon 088 - 367 7000.

Maak kans op de Startersprijs

Kent u iemand die in 2017 in Hengelo, Borne of Hof van Twente
een eigen bedrijf is gestart? Of bent u zelf die succesvolle starter? Dan maakt u kans op de Startersprijs Midden Twente 2018.
Het maakt niet uit welk bedrijf of wat uw product of dienst is,
iedereen die een nieuw bedrijf is gestart, kan winnen.
Wat kunt u winnen?
Een jury kiest uit alle aanmeldingen vijf genomineerden. De genomineerden ontvangen een waardecheque die ze kunnen besteden aan promotie of verdere doorontwikkeling van het bedrijf.
De winnaar krijgt een cheque van € 3.000, de andere vier genomineerden elk € 1.000. De beste 10 aanmeldingen krijgen
daarnaast 10 uur coaching door ervaren ROZ-coaches.

• B
 ronforelstraat 82 en 84, 7559 MG, oprichten tuinmuur en
vervallen 2 nog op te richten woningen (18-07-2018)
•	Deurningerstraat 11, 7557 HA, plaatsen stalen balk woonhuis
(19-07-2018)
•	Gerrit Peuscherstraat 165, 7558 BD, verbouwen carport tot
garage (25-07-2018)
•	Godfried Bomansstraat 98, 7552 NV, plaatsen dakkapel
(25-07-2018)
•	Herinckhavestraat 49, 7557 JK, hebben uitweg (18-07-2018)
•	Höltersweg 44, 7556 BX, veranderen/vergroten pand
(20-07-2018)
• Jan Voermanstraat nabij 2, 7556 KT, plaatsen 4 loopbruggen
(23-07-2018)
•	Langelermaatweg 207, 7553 JH, renoveren woonhuis
(20-07-2018)
•	Meander Zuid (kavel 22), 7559 PV, oprichten woonhuis en
hebben uitweg (19-07-2018)
•	Mechelenstraat 4, 7559 NE, plaatsen dakopbouw (17-07-2018)
•	Nijhuisbinnenweg 16, 7554 RH, vergroten mais-opslag
(21-07-2018)
• Oude Grensweg 77, 7552 GE, veranderen/vergroten woonhuis
(23-07-2018)
• Simon Vestdijkstraat 15, 7552 NR, oprichten schuur (23-07-2018)
•	Slachthuisweg nabij 127 (fietspad F35), 7556 AZ, kappen
2 eiken, 1 populier en 1 spar (19-07-2018)
•	Vlierbes nabij 1 (kavel 1), 7559 RM, hebben uitweg
(25-07-2018)
•	Zirkoonstraat 4, 7554 TT, veranderen bedrijfspand (18-07-2018)
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

Aanmelden
Ga vóór 1 september naar www.startersprijsmiddentwente.nl
en vul het aanmeldformulier in. Op de website vindt u ook meer
informatie zoals waar de jury op let.
Uitreiking
Op maandagavond 12 november wordt tijdens het Starterscafé in
de Schouwburg Hengelo bekendgemaakt wie van de genomineerden zich Starter van het Jaar mag noemen. De organisatie van
deze verkiezing is in handen van het ROZ.

Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Onherroepelijk
Het volgende bestemmingsplan is op 18 juli 2018 onherroepelijk
geworden.
• Hengelose Es Noord (Nieuwe Es)

•	Pastoor van Rossumstraat 8 t/m 18-II, 7553 VP, renoveren
flatwoningen. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken
in verband met het bestemmingsplan. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 04-09-2018.

Verleend
•	Albert Schweitzerstraat nabij 27, 7555 MA, kappen 1 eik
(26-07-2018)
•	Binnenhavenstraat 28, 7553 GJ (aanvraag gepubliceerd als
Binnenhavenstraat 26, veranderen/verhogen bedrijfspand), veranderen/verhogen bedrijfspand en milieuneutraal veranderen
(25-07-2018)
•	Dennenbosweg 21G01 t/m 21G22, 7556 CB (aanvraag gepubliceerd als Walnootstraat nabij 19), oprichten 23 garageboxen
(24-07-2018)
•	Dorpsmatenstraat 46, 7551 BP, vervangen kozijnen en ramen
(26-07-2018)
• Esrein 39, 7553 CX, handelen in strijd met bestemmingsplan
(theatervoorstellingen Stork) (24-07-2018)
•	Ganzenbosdijk 9, 7554 PS, verleggen uitweg (19-07-2018)
•	Kokerjuffer 7 en 9, 7559 DM, plaatsen zolderopbouw (26-07-2018)
•	Krabbenbosweg 91, 7555 ED, kappen 1 beuk (26-07-2018)
•	Kruisspin 22, 7559 EM, oprichten woonhuis met garage en
hebben uitweg (24-07-2018)

Het gaat om de volgende wegen: Amerikalaan, Europalaan,
Beneluxlaan, Deurningerstraat, Beethovenlaan, Reviusstraat,
Staringstraat, Zwavertsweg, Enschedesestraat, Veloursstraat,
Haaksbergerstraat en Deldenerdijk.

•	Meikever 15, 7559 DR, oprichten schuur met overkapping
(26-07-2018)
•	Nijhuisbinnenweg nabij 14 (Twentekanaalzijde), Vikkerhoekweg nabij 89, overzijde Rijksweg A35 (Twentekanaalzijde), Kanaaldijk en Twekkelerweg nabij 286 (Twentekanaalzijde), 7553 LS, kappen 3 elzen, 3 essen en 1 wilg
(26-07-2018)
•	Pastoor van Rossumstraat 8 t/m 18-II, 7553 VP, renoveren
flatwoningen (24-07-2018)
•	Prins Bernhardplantsoen 1, 7551 JJ, handelen in strijd met
bestemmingsplan (houden evenement Stoer Voer) (19-07-2018)
•	Pruisische Veldweg 4, 7552 AC, kappen 4 eiken (26-07-2018)
• Topaasstraat 40, 7554 TH, hebben extra uitweg en verbreden
bestaande uitweg t.b.v. parkeerplaatsen (20-07-2018)
•	Verlengde Polluxweg nabij 42, 7557 XH (aanvraag gepubliceerd als Verlengde Polluxweg nabij 10), handelen in strijd met
bestemmingsplan (tijdelijk gebruik groenstrook t.b.v. parkeren
fietscrossvereniging) (26-07-2018)
Rectificatie
In het Gemeentenieuws van 24-07-2018 was gepubliceerd onder
Verleende omgevingsvergunningen:
•	Achterhoekse Molenweg 271K t/m 271N, 271P en 271R
t/m 271Y, 7556 GL (aanvraag gepubliceerd als Achterhoekse
Molenweg 271-11), transformeren bestaand schoolgebouw tot
woon-zorggebouw en kappen 14 bomen (17-07-2018)
Dit moet zijn:
•	Achterhoekse Molenweg 271K t/m 271N, 271P en 271R
t/m 271Y, 7556 GL (aanvraag gepubliceerd als Achterhoekse
Molenweg 271-11), transformeren bestaand schoolgebouw tot
woon-zorggebouw (17-07-2018)
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
•	Castorweg 171, 7557 KJ, brandveilig gebruiken basisschool
met BSO/VSO (16-07-2018)
De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. U kunt te zijner tijd
eventueel zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter
inzage wordt gelegd.

Verleend
• Lemerij ongenummerd, 7555 PT (aanvraag gepubliceerd als
Lemerijweg nabij 19), oprichten bedrijfsgebouw (fase 1)
(26-07-2018)
Inzien en beroep
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Het besluit is ten opzichte van het
ontwerpbesluit gewijzigd. Tegen dit besluit kunt u desgewenst,
gedurende zes weken na de datum van verzending van dit besluit,
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Overijssel. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
• S tadstoernooi Jeu de Boules, Pastoriestraat/Langestraat/
Willemstraat, 31 augustus tot en met 2 september 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

www.hengelo.nl
dinsdag 31 juli 2018

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 aanvraag een besluit heeft genomen, wordt
deze gepubliceerd. Daarna kunt u, wanneer u belanghebbende
bent, een bezwaarschrift indienen.

Verleend
•	Bouwvak Friday, Pastorieplein, 3 augustus 2018
•	STORK! 150 jaar, Laan Hart van Zuid, 20 augustus tot en met
23 september 2018
• Sins of Ibiza, De Houtmaat, 1 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 Linda Hutten. 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:
•	Wegtersweg 37, Loohuis-Weber Installatietechnieken,
veranderen installatiebedrijf
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.

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen:
•	Alerdinck, te creëren plaats voor nr. 13
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 12 september 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 borden aangegeven. Genoemde data zijn onder voorbehoud.
• Kettingstraat, tot en met 3 augustus
•	Rudolfstraat (tussen Berfloweg en Karelstraat), tot en met
8 augustus
•	Enschedesestraat (Telgen), 20 tot en met 28 augustus
•	Kruisingen Zwavertsweg, 28 tot en met 30 augustus
•	Castorweg (tussen Venusstraat en Saturnusstraat/hinder),
20 tot en met 31 augustus
• Siriusstraat (hinder), 20 tot en met 31 augustus
•	Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot
en met 31 augustus
•	Backenhagenlaan (hinder), 20 augustus tot en met 5 oktober
•	Brouwerij (hinder), 21 augustus tot en met 5 oktober
•	Steenbokstraat (deels/hinder), 20 augustus tot en met
26 oktober
•	Enschedesestraat (tot kruising Wemenstraat/Brinkstraat),
20 augustus tot en met eind november
• Boekelosebrug, tot en met 21 december
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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.

