Informatie van de gemeente Hengelo
Rechts =>
is de sneeuwvlok van
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Hengelo in het kort
NL-Alert controlebericht
Op maandag 3 december heeft de overheid een NL-Alert controlebericht uitgezonden. Als u dit bericht hebt ontvangen, dan is uw
mobiel juist ingesteld voor NL-Alert.
NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende
situaties zoals een grote brand, gaslekkage, terroristische aanslag of noodweer. Als er zo’n situatie bij u in de buurt is, ontvangt u een tekstbericht op uw mobiel. Hierin staat precies wat
er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen.
Kijk voor meer informatie op www.nl-alert.nl.

Winters Hengelo: een stad vol
sfeer en gezelligheid!
De winter is in aantocht. En dat betekent een periode van
gezellige winterse activiteiten in de binnenstad van Hengelo!
De stichting Centrummanagement Hengelo organiseert in
samenwerking met Hengelo Promotie en de gemeente Winters
Hengelo. Zo komt er van 8 december tot en met 6 januari weer
een gezellige ijsbaan met schaatscafé op het marktplein.
Schaatscafé
Na een paar rondjes op de ijsbaan kan in het schaatscafé worden
genoten van warme dranken, zoete lekkernijen, kleine gerechten
en natuurlijk van typische warmmakers. Kijk voor meer informatie
en de activiteiten van het schaatscafé op www.facebook.com/
schaatscafehengelo.

Rechts =>
is de sneeuwvlok van
schaatscafe

Winterse activiteiten
Er zijn volop activiteiten op en om de ijsbaan, voor iedereen is
er wel iets. Maar ook elders in de binnenstad zijn er in december
leuke evenementen, bijvoorbeeld:
13 Dickensgroep
15	Decembermarkt Drienerstraat, Dickensgroep, kerst		 mannen & kerstvrouwen en kerstorkest
16	Koopzondag, SantaWalk, kerstexpress treintje, kerst		 mannen & kerstvrouwen en kerstorkest
16 Wintermarkt Brinkplein
19 Start Serious Request
21 - 23 Winter in De Wetstraat
22 Kinderdisco on ice, kerstorkest
23	Koopzondag, kerstmannen & kerstvrouwen, kerstorkest
24 Kerstmiddag, kerstmannen & kerstvrouwen, kerstorkest
28 Curlingtoernooi
29 & 30 Oliebollenactie
Kijk op www.wintershengelo.nl voor het volledige programma.

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.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 18 december vanaf
19.30 uur in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de
agenda staat onder meer een voorstel over de 5e wijziging van
de Beleidsbegroting 2018. De wijziging heeft betrekking op de
raadsvoorstellen in deze vergadering en collegebesluiten in de
voorliggende periode. De actuele agenda en de bijbehorende
stukken vindt u vanaf 5 december op www.hengelo.nl/bestuursagenda. U kunt ook gebruik maken van de computers bij het
Publieksplein in het stadskantoor.

Inzameling textiel

Tot en met 11 december houdt de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost een textielinzameling. Vóór 7 december ontvangt
u persoonlijk een inzamelzak aan huis. Daarop staat vermeld op
welke dag men de zak weer komt ophalen.

Collectes

Tot en met 29 december wordt er niet gecollecteerd.

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.
• Boekelose Veldweg (hinder), tot en met 7 december
• Busbaan Het Broek (t.h.v. Belgradostraat/hinder voor bus),
tot en met 7 december
• Houtmaatweg (tussen Europalaan en De Houtmaat/hinder),
11 december tussen 15.30 en 19.30 uur
• Landmansweg (deels, t.h.v. Uitslagsweg/hinder), tot en met
14 december
• Hunenborg (tussen Rande en Rechterenstraat/hinder), tot en
met 10 december en 17 december
• Backenhagenlaan (tussen Havezatenlaan en Deurningerstraat), tot en met 20 december, en 7 januari tot en met
1 februari 2019
• Breemarsweg (tussen Boekeloseweg en Langelermaatweg/
hinder), 17 tot en met 21 december
• Enschedesestraat (rondom kiosk), tot eind december
• Slachthuisweg (deels), tot en met 31 december
• Kuipersdijk (tussen Pruisische Veldweg en Parallelweg SS
1 rijbaan afgesloten richting spoor), tot en met 12 april 2019
• Langelermaatweg (deels tot kruising Laan Hart van Zuid),
tot juni 2019
• Boekelosebrug, tot juni 2019

Warenmarkt

Omdat de ijsbaan op de Markt staat, is er een iets andere
indeling van de warenmarkt nodig. Dus het kan zijn dat u uw
vertrouwde kraam op een andere plek vindt.
De warenmarkt geeft 400 gratis kaarten weg voor de ijsbaan.
Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Markt Hengelo.

Kom ook in actie voor
Serious Request!
Serious Request van 3FM en het Rode Kruis organiseren dit jaar
de Lifeline. In de week voor kerst trekken dj’s van 3FM door het
land en wandelen van actie naar actie om geld in te zamelen voor
het goede doel. Op woensdag 19 december starten ze hier in
Hengelo! Een unieke kans om ons warme Hengelose hart te laten
zien. Want hoe mooi zou het zijn wanneer de dj’s bij het verlaten
van onze gemeentegrens al een mooi bedrag op zak hebben?
Het Rode Kruis afdeling Hengelo-Borne, Hengelo Promotie en de
gemeente Hengelo hebben de handen ineen geslagen om te ondersteunen bij zoveel mogelijk inzamelacties.
Meld je actie aan
Wil je een evenement of actie opzetten? Meld dit dan aan via
3FM.nl/kominactie. Maar meld het ook aan via e-mail info@

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Boekeloseweg 65, 7553 DL, veranderen pand naar 3 studio’s
en 1 appartement (27-11-2018)
•	De Wetstraat 11, 7551 GA, veranderen winkelpand (27-11-2018)
•	Grevenbicht nabij 8 (kavel 45), 7559 PV, oprichten woonhuis
en hebben uitweg (23-11-2018)
• Grundellaan 23, 7552 EC, kappen 1 hemelboom (22-11-2018)
•	Havenstraat 1, 7553 GG, bouwen en milieuneutraal veranderen
(plaatsen 5 doseurs, 2 bitumentanks, 2 containers en 2 vulsilo’s)
(23-11-2018)
• Henry Woodstraat nabij 62, Kuipersdijk nabij 46, H. Leefsmastraat nabij 26-2, Straatsburg nabij 170, Willem de Merode	straat nabij 31, Curiestraat nabij 57, Beckumerkerkweg nabij 24, Burgemeester Jansenplein nabij 27, Marskant nabij 78 en Dikkersplein nabij 13, 7553 CZ, tijdelijk plaatsen
20 verkiezingsborden (21-11-2018)
•	Krombekkenweg nabij 10 (kavel 3), 7559 PV, oprichten
woonhuis en hebben uitweg (19-11-2018)
• Molenstraat 4, 7551 DC, wijzigen winkelpui (23-11-2018)
• Oldenzaalsestraat 237, 7557 GL, handelen in strijd met regels
ruimtelijk ordening (veranderen pand in twee woningen)
(27-11-2018)
•	Uitslagsweg 167, 7556 LP, veranderen/vergroten woonhuis
(26-11-2018)
•	Vlierbes 35, 7559 RM, vergroten woonhuis (27-11-2018)
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.

hengelopromotie.nl onder vermelding van 3FM Serious Request.
De gemeente helpt je dan, mocht je een vergunning nodig hebben. Hengelo Promotie kan je helpen om jouw actie extra onder
de aandacht te brengen. En bij het Rode Kruis afdeling HengeloBorne kun je terecht met vragen over bijvoorbeeld vrijwilligers
of collectebussen.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.hengelopromotie.nl/seriousrequest over acties in Hengelo. Op www.npo3fm.nl/seriousFotobijschrift
request
lees je meer over de landelijke actie.

Termijnverlenging
•	César Franckstraat 1 t/m 23-I (oneven), 7557 EA, groot onderhoud 18 woningen. Verlenging beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit
is de uiterste nieuwe beslisdatum 08-01-2019.
•	César Franckstraat 25 t/m 47-I (oneven), 7557 EB, groot onderhoud 18 woningen. Verlenging beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit
is de uiterste nieuwe beslisdatum 08-01-2019.
•	César Franckstraat 49 t/m 71 (oneven), 7557 EC, groot onderhoud 18 woningen. Verlenging beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit
is de uiterste nieuwe beslisdatum 08-01-2019.
•	Jacob Obrechtstraat 1 t/m 19-I (oneven), 7557 TC, groot onderhoud 15 woningen. Verlenging beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit
is de uiterste nieuwe beslisdatum 08-01-2019.
•	Krombekkenweg nabij 10 (kavel 49), 7559 PV, oprichten
woonhuis (17-09-2018). Verlenging beslistermijn met maximaal
2 weken in verband met constructietoetsing. Door dit besluit is
de uiterste nieuwe beslisdatum 10-12-2018.
• 
Largohof 1 t/m 19-I (oneven), 7557 TE, groot onderhoud
15 woningen. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in
verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 08-01-2019.
•	Moderatohof 1 t/m 19-I (oneven), 7557 TK, groot onderhoud
15 woningen. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in
verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 08-01-2019.
•	Mozartlaan 82-I t/m 96-I (even), 7557 DS, groot onderhoud
12 woningen. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in
verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 08-01-2019.
• Mozartlaan 98-I t/m 112-I (even), 7557 DT, groot onderhoud
12 woningen. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in
verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 08-01-2019.
•	Mozartlaan 134-I t/m 138-I (even), 7557 DV, groot onderhoud 12 woningen. Verlenging beslistermijn met maximaal
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dinsdag 4 december 2018

09.12 Oud Engels Straattheater Tuindorp
09.12 Muziek bij de
Buren
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Hulp bij overstappen collectieve zorgverzekering Menzis

Zorgverzekering voor mensen met laag inkomen
Speciaal voor mensen met een laag inkomen biedt de gemeente Hengelo samen met Menzis een zorgverzekering
aan. Deze verzekering is zeer uitgebreid en geeft zekerheid
over extra zorg. Denk hierbij aan een ruime vergoeding van
fysiotherapie, brillen en contactlenzen, tandarts, eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp en het gratis meeverzekeren
van kinderen. Zo verkleint u de kans op onverwachte kosten.
Voor wie?
U komt voor de collectieve zorgverzekering in aanmerking als u
een laag inkomen hebt. U hebt een laag inkomen als het netto
inkomen van u en uw eventuele partner lager is dan de bedragen die in de tabel hieronder staan.
Maximum netto
maandinkomen
zonder vakantiegeld
per 1 juli 2018

Jonger dan
pensioengerechtigde
leeftijd

Ouder dan
pensioengerechtigde
leeftijd

Alleenstaande/
Alleenstaande ouder

€ 1.137

€ 1.279

Echtpaar/
Samenwonend

€ 1.623

€ 1.748

Voorwaarden zijn ook dat u in Hengelo woont en u aanvullende
verzekeringen afsluit. De gemeente betaalt mee aan de collectieve verzekering.

Kies een aanvullende verzekering die bij u past
Er is altijd een pakket dat bij u past. U kunt kiezen uit drie
aanvullende verzekeringen. Verwacht u weinig zorgkosten, dan
is GarantVerzorgd 1 of 2 een goede keus. Betaalt u elk jaar
het verplicht eigen risico van € 385 of verwacht u volgend
jaar veel zorgkosten, kies dan GarantVerzorgd 3. Denk bij het
kiezen goed na welke aanvullende verzekering het beste bij uw
gezondheid past.
Verder kunt u uit drie tandartsverzekeringen kiezen. Ook hiervoor geldt: denk goed na welke tandartsverzekering het beste
bij uw situatie (= gebit) past.
Hebt u een volledige gebitsprothese? Dan is TandVerzorgd 1P
een passende verzekering.
Let op: Als uw zorgverzekering bepaalde zorgkosten niet vergoedt,
dan kunt u hiervoor ook geen bijzondere bijstand krijgen.
Hulp nodig?
Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het overstappen van de
collectieve zorgverzekering? Overstapcoaches van Menzis zijn
aanwezig op dinsdag 11 december van 09.00 tot 13.00 uur
en op dinsdag 18 december van 13.30 tot 16.30 uur in wijkcentrum Hengelose Es, Uitslagsweg 47. Zij beantwoorden uw
vragen en helpen u bij het inschrijven of overstappen. Een
afspraak maken is niet nodig.

Wet bodembescherming
Instemming schriftelijke verslagen
Het college van B en W heeft ingestemd met de schriftelijke verslagen van de uitvoering van de bodemsaneringen aan de:
•	Diamantstraat 35, kadastrale sectie E 1633 (artikel 39b zesde lid)
•	Zuidelijke Havenweg 40, kadastrale sectie E 1569, 1797
(nu E 2778), 1799 en 1881 (artikel 39b zesde lid)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikkingen en de bijbehorende stukken van 5 december 2018 tot en met 15 januari 2019 op afspraak inzien in
het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Voor inzien en meer
informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en
Bouwen. 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:
•	Oosterveldsingel 30, TMI Group BV, oprichten metaalbedrijf
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
6 weken in verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit
is de uiterste nieuwe beslisdatum 08-01-2019.
•	Ockeghemstraat 1 t/m 19-I (oneven), 7557 CG, groot onderhoud 15 woningen. Verlenging beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit
is de uiterste nieuwe beslisdatum 08-01-2019.
• Prestohof 1 t/m 19-I (oneven), 7557 TA, groot onderhoud
15 woningen. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in
verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 08-01-2019.
•	Schubertstraat 34 t/m 52-I (even), 7557 CN, groot onderhoud 15 woningen. Verlenging beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit
is de uiterste nieuwe beslisdatum 08-01-2019.
• Schubertstraat 54 t/m 72-I (even), 7557 CP, groot onderhoud 15 woningen. Verlenging beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit
is de uiterste nieuwe beslisdatum 08-01-2019.
•	Wagnerstraat 1 t/m 19-I (oneven), 7557 TH, groot onderhoud 15 woningen. Verlenging beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit
is de uiterste nieuwe beslisdatum 08-01-2019.

Verleend
•	César Franckstraat 1 t/m 23-I (oneven), 7557 EA, groot onderhoud 18 woningen (28-11-2018)
•	César Franckstraat 25 t/m 47-I (oneven), 7557 EB, groot
onderhoud 18 woningen (29-11-2018)
• César Franckstraat 49 t/m 71 (oneven), 7557 EC, groot onderhoud 18 woningen (28-11-2018)
•	Elsloo 15 (kavel 44), 7559 VN (aanvraag gepubliceerd als
Krombekkenweg nabij 10), oprichten woonhuis en hebben
uitweg (28-11-2018)
•	Everlo 20, 7556 ZN, plaatsen dakkapel (27-11-2018)
•	Hazelaarweg 27, 7556 DN, veranderen/vergroten woonhuis
(28-11-2018)
•	Jacob Obrechtstraat 1 t/m 19-I (oneven), 7557 TC, groot
onderhoud 15 woningen (29-11-2018)
•	Lage Weide 3, 7556 NA, handelen in strijd met bestemmingsplan (veranderen/vergroten zwembadcomplex) (28-11-2018)
• Largohof 1 t/m 19-I (oneven), 7557 TE, groot onderhoud
15 woningen (29-11-2018)
•	Moderatohof 1 t/m 19-I (oneven), 7557 TK, groot onderhoud
15 woningen (29-11-2018)
•	Mozartlaan 82-I t/m 96-I (even), 7557 DS, groot onderhoud
12 woningen (28-11-2018)
•	Mozartlaan 98-I t/m 112-I (even), 7557 DT, groot onderhoud
12 woningen (28-11-2018)
•	Mozartlaan 134-I t/m 138-I (even), 7557 DV, groot onderhoud 12 woningen (29-11-2018)
•	Ockeghemstraat 1 t/m 19-I (oneven), 7557 CG, groot onderhoud 15 woningen (29-11-2018)
•	Prestohof 1 t/m 19-I (oneven), 7557 TA, groot onderhoud
15 woningen (29-11-2018)
•	Schubertstraat 34 t/m 52-I (even), 7557 CN, groot onderhoud 15 woningen (28-11-2018)
•	Schubertstraat 54 t/m 72-I (even), 7557 CP, groot onderhoud 15 woningen (28-11-2018)
•	Topweg 17, 7559 PG, kappen 4 eiken (28-11-2018)
•	Vikkerhoekweg nabij 85, 7555 PL, kappen 1 eik en 3 berken
(27-11-2018)
•	Wagnerstraat 1 t/m 19-I (oneven), 7557 TH, groot onderhoud 15 woningen (29-11-2018)

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
•	Harmsveldweg 4, 7556 LL, brandveilig gebruiken schoolgebouw (28-11-2018)
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
•	074 Urban NightRun, route door diverse straten en panden in
Hengelo, start/finish Hazemeijercomplex, 18 januari 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 aanvraag een besluit heeft genomen, wordt
deze gepubliceerd. Daarna kunt u, wanneer u belanghebbende
bent, een bezwaarschrift indienen.

Verleend

Verkeersbesluit
Het college van B en W heeft een verkeersbesluit genomen voor:
•	Het instellen van een parkeerschijfzone op de Deldenerstraat,
op het wegvak met de even huisnummers 76 t/m 126 en de oneven huisnummers 65 t/m 119, met een maximale parkeerduur
van 1 uur op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot
18.00 uur en op donderdag van 18.00 uur tot 21.00 uur.
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 5 december 2018 tot en met
15 januari 2019 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.

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

•	Decemberfeest, Drienerstraat, 15 december 2018
•	SantaWalk, binnenstad, 16 december 2018
•	Kerstspel, Tulpstraat, 22 december 2018

Balie Zorgloket open
• Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

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.

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.

