Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
De gemeenteraad vergadert

Start uitvoering werkzaamheden speelplekken

Raadsvergadering

De gemeenteraad heeft vorig jaar besluiten genomen over de
toekomst van de speelvoorzieningen in Hengelo. Door bezuinigingen in de afgelopen jaren moeten er speelplekken verdwijnen, bijvoorbeeld speelplekken die weinig gebruikt worden. In sommige gevallen worden speelplekjes samengevoegd.
Daardoor kunnen de overgebleven plekken beter onderhouden
worden. Hieronder leest u om welke speelplekken het gaat.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 10 april vanaf 19.30 uur
in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda o.a.:
•	
Toelating lid Referendumcommissie
•	
Budgetoverheveling 2017
•	
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen DEC-Noord
Langelermaatweg nabij 13
•	
Kredietaanvraag Industrieplein
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.

Verkiezingen stadsdichter
Hengelo
Wie wordt de opvolger van de huidige stadsdichter Marijke
Agterbosch? Iemand die actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen in Hengelo op toegankelijke wijze voorziet van een
dichterlijke kanttekening. De functie is voor twee jaar.
Aanmelden
Bent u 18 jaar of ouder, woont u in Hengelo en voelt u zich
nauw betrokken bij de stad? Dan kunt u zich kandidaat stellen
door een gedicht te maken rond het thema ‘Hengelo’. Stuur dat
uiterlijk zondag 15 april samen met vijf andere gedichten van
eigen hand, plus uw motivatie, naar Diane Wevers via e-mail
d.wevers@bibliotheekhengelo.nl.
Op donderdag 17 mei wordt bekendgemaakt wie de nieuwe
stadsdichter van Hengelo wordt.
Meer weten?
Kijk voor meer info en de spelregels op www.hengeloleest.nl of
www.bibliotheekhengelo.nl > Actueel > Nieuws.

Militaire oefeningen

Van 9 tot en met 13 april en van 16 tot en met 20 april is er
een militaire oefening in het gebied tussen Apeldoorn, Deventer, Rijssen, Borne, Hengelo, Enschede, Haaksbergen, Eibergen,
Doetinchem en Dieren. De militairen verplaatsen zich te voet
en met (terrein)voertuigen door het gebied. Ze voeren verkenningen uit en bewaken objecten vanuit waarnemingsposten. Ze
zijn bewapend maar er wordt geen (oefen)munitie gebruikt.

Aantal speelplekken teruggebracht

Overleg met bewoners
Bewoners hebben meegedacht over de keuzes voor de speelplekken die behouden kunnen blijven en plekken die moeten worden
samengevoegd of opgeheven. In 2016 en 2017 zijn hierover in
alle wijken inloopbijeenkomsten georganiseerd.
De inbreng van vele bewoners heeft een belangrijke rol gespeeld
bij het opstellen van het voorstel voor opheffen en samenvoegen. Daarnaast is rekening gehouden met de verdeling over de
wijken, en met het aantal kinderen dat er woont. De bewoners die
reactieformulieren hebben ingevuld, hebben persoonlijk bericht
gekregen over de uitkomst. Kijk voor meer informatie op www.
hengelo.nl > Projecten en Plannen > Speelplekken.
Meerjarenplan
De uitvoering van de opheffing en samenvoeging gebeurt verspreid over vier jaar. Dit is vastgelegd in het Meerjarenplan Uitvoering ‘Duurzaam Spelen’. Het college van B en W heeft dit Meerjarenplan vorig jaar vastgesteld.
Wat gebeurt er met de speeltoestellen die worden verwijderd?
Speeltoestellen die nog goed genoeg zijn voor verplaatsing en
hergebruik, krijgen zoveel mogelijk een plek in dezelfde wijk.
Zij worden nog niet meteen herplaatst, maar eerst opgeslagen.
Daarna volgt herverdeling.
Wat gebeurt er met de plek nadat de toestellen zijn verwijderd?
Speelplekken die in gazon lagen, worden na het verwijderen van
de toestellen ingezaaid met gras. Als de plek in verharding lag,
dan worden tegels of klinkers aangelegd. Er komen geen andere
voorzieningen op deze locaties.
Tijdens de inloopbijeenkomsten is gevraagd of de bankjes die bij
deze speelplekken staan ook behouden kunnen blijven. Afgesproken is om bankjes die nog goed zijn, te laten staan.
De speeltoestellen worden verwijderd van de volgende plekken:
Berflo Es

Collectes

Bosmansweg, doodlopend deel achter parkeerplaatsen
Hermanstraat
Marnixstraat

Werk aan de weg

Officiële bekendmakingen

Tot en met 7 april collecteert het Fonds Gehandicaptensport. Van
9 tot en met 14 april collecteert de Nederlandse Hartstichting.

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.
• Twekkelerweg (t.h.v. sluizencomplex), 7 en 8 april
• Gieskesstraat (tussen Metropool/NS-oprit en parkeergarage),
tot en met 12 april
• Hoofdweg Mozartlaan (tussen Paganini-/Schützstraat en
Palestrina-/Griegstraat), tot en met 13 april
• Industriestraat (tussen De Clercqdwarsstraat en Dikkers), tot
en met 18 april
• Watertorenlaan (even zijde, tussen Socratesstraat en
Twekkelerplein), tot en met 20 april
• Enschedesestraat (tussen Drienerstraat en Nieuwstraat), tot
en met 20 april
• Plein 1918 en deels Ketelstraat/Spinnersweg/Weversweg,
tot en met 27 april
• 
Saffierstraat en Smaragdstraat (éénrichtingverkeer vanaf
Diamantstraat richting Robijnstraat), tot en met 30 april
• Industriestraat (tussen Dikkers en Kerkstraat), 18 april tot
en met 4 mei
• Rechterenstraat, tot en met 4 mei
• Gieskesstraat (tussen parkeergarage en Veloursstraat),
13 april tot en met 9 mei
• Twekkelerplein (tussen Twekkelerweg en Parallelweg LS/
Golsstraat) en deel Twekkelerweg, 23 april tot en met 18 mei
• Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot en
met kruising Buitenweg), tot en met 18 mei
• Rande, 30 april tot en met 18 mei
• Industriestraat (tussen Kerkstraat/kruising Loweg en Esrein/
Apendage), 7 tot en met 21 mei
• Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot en
met kruising Vijverlaan), 16 april tot en met 1 juni
• Marathonlaan (tussen Twekkelerweg en Heraklesstraat),
3 april tot en met 1 juni
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 31 augustus
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

Bestemmingsplannen
Onherroepelijk
Het volgende bestemmingsplan is op 22 maart 2018 onherroepelijk geworden.
•	Naoorlogse wijken, Drienerstaete
Het plan is op 4 juli 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Het
vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen lagen van 12 juli tot en met 22 augustus 2017 ter inzage. Tijdens
deze inzagetermijn zijn beroepschriften ingediend bij de Raad van
State. Ook is er een verzoek om voorlopige voorziening ingediend.
Op 11 oktober 2017 heeft de Raad van State het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen en is het plan in werking getreden.
Op 21 maart 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de
bodemprocedure en zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden.
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.BP0106-0301.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Antoon Coolenstraat 4, 7552 JE, oprichten erker (23-03-2018)
•	Cantharel nabij 9 (kavel 18D), oprichten woonhuis en hebben
uitweg (22-03-2018)
• Cantharel nabij 15 (kavel 19C), 7559 RV, oprichten woonhuis
en hebben uitweg (23-03-2018)
•	Dr. Schaepmanstraat 30, 7557 JC, plaatsen dakterras (21-03-2018)
•	Klaas Berninkstraat nabij 7, 7556 PL, oprichten woonhuis
(22-03-2018)
•	Sloetsweg 153, 7556 HM, verlengen termijn tijdelijke uitbreiding 8 lokalen (21-03-2018)

Hasseler Es
Fien de la Marstraat tegenover huisnrs. 23 - 31
Johan Buziaustraat achter woningen nrs. 108 - 126
Albert van Dalsumstraat tegenover huisnrs. 10 - 16
Otto Klempererstraat tegenover huisnr. 115
Slangenbeek
Tussenpad Esbjergstraat - Trondheimstraat
Tussenpad Trondheimstraat - Hammerfeststraat
Tussenpad Hammerfeststraat - Kirunastraat
Tussenpad Kirunastraat - Oslostraat
Tussenpad Oslostraat - Gotenburgstraat
Tussenpad Gotenburgstraat - Arhusstraat
Tussenpad Arhusstraat - Odensestraat
Tussenpad Odensestraat - Helsinkistraat
Tussenpad Dublinstraat - Toulousestraat
Tussenpad Albistraat - Bordeauxstraat
Tussenpad Bordeauxstraat - Lyonstraat
Tussenpad Lyonstraat - Grenoblestraat
Duizendpoot - Beneluxlaan
De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor de periode van maandag 9 april tot en met vrijdag 4 mei. Direct omwonenden zijn van tevoren geïnformeerd.
Andere wijken volgen later. Te zijner tijd ontvangen omwonenden
bericht en volgt informatie via het Gemeentenieuws.

•	Willy Albertistraat 16, 7558 ZZ, verbouwen garagedeur naar
kozijn (24-03-2018)
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
•	Goudstraat 50, 7554 ND, veranderen gevel, reclame-uiting en
wijzigen reclamezuil. Verlenging beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met welstandsadvies. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 17-05-2018.
•	Oldenzaalsestraat 15, 7551 AM, veranderen kantoorgebouw in
28 zorgappartementen. Verlenging beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met welstandsadvies. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 12-05-2018.
•	Willem de Kooningstraat nabij 9 (kavel 5), 7556 PM, oprichten woonhuis met garage en hebben uitweg. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met welstandsadvies.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 13-05-2018.

Verleend
•	Dalmedenweg 6B, 7559 RA (aanvraag gepubliceerd als Dalmedenweg nabij 6C), oprichten woonhuis (inclusief vergunningsvrij bouwwerk) (26-03-2018)
•	Deldenerstraat 314, 7555 AL (aanvraag gepubliceerd als Deldenerstraat nabij 306), oprichten woonhuis en hebben uitweg
(27-03-2018)
•	Eemstraat 1, 7555 WN, plaatsen erfafscheiding (27-03-2018)
•	Gotenburgstraat nabij 3, 7559 JK, kappen 1 sierpeer (27-03-2018)
•	H. Leefsmastraat 179, 7556 JE, kappen 1 eik (26-03-2018)
•	Haaksbergerstraat 51, 7554 PA, verbouwen horecapand
(26-03-2018)
•	Meeuwenweg 4, 7557 BG, oprichten overkapping (26-03-2018)
•	Rudolfstraat 72, 7553 WK, uitbreiden woonhuis met uitbouw
(26-03-2018)
•	Sloetsweg 284A, 7556 HW, uitbreiden woonhuis (26-03-2018)
•	Schoolbeekweg nabij 48, 7554 SV, oprichten schuilstal voor
paarden (27-03-2018)
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•	Waarbekenweg nabij 27 (Watertorenlaan), 7553 KJ, plaatsen
voetgangersbrug en duiker met leuningwerk (27-03-2018)
•	Weijinksweg 11, 7558 PL, oprichten bedrijfsruimte (27-03-2018)
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
Verleend
•	Albersdijk 20, 7554 RJ, handelen met gevolgen voor beschermde monumenten (verbouwen woonboerderij) (26-03-2018)
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 niet 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
•	FBK dubbele mijl, van FBK-stadion naar binnenstad, 31 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
•	Meat the East, Diamantstraat 8, 13 tot en met 15 april 2018
•	Meerdere themamarkten, Brinkstraat, meerdere data in 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.

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaatsen
Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaatsen toe te wijzen:
•	Is. Sweersstraat, plaats voor nr. 17
•	Jan van Galenstraat, 4e linker plaats van parkeerterrein,
horend bij appartementencomplex De Uitkijk met de woningen
nrs. 230 tot en met 302
•	Otto Klempererstraat, 2e rechter plaats ter hoogte van nr. 7
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 16 mei 2018 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Hengelo Promotie zoekt enthousiaste, representatieve
vrijwilligers die enkele uren per week en in het weekend
beschikbaar zijn. Je bent goed op de hoogte
van alles wat in Hengelo speelt en vindt het
leuk om informatie te verstrekken aan
bewoners en bezoekers. Meer weten?
Mail naar Martine Fabels,
martine@hengelopromotie.nl.

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.

