Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Informatiebijeenkomst AkzoNobel
Op dinsdag 11 september praat AkzoNobel belangstellenden bij
over verschillende zaken. De afgelopen jaren is er veel aandacht
geweest voor lekkages in het leidingnetwerk van AkzoNobel en
in de boorputten, evenals over de gasolieopslag en het vullen
van een aantal mogelijk instabiele zoutcavernes. Het afgelopen
jaar heeft AkzoNobel belangrijke stappen gezet om deze problemen op te lossen. Hierover wil AkzoNobel de betrokken bewoners in de directe omgeving en andere belangstellenden graag
informeren. AkzoNobel geeft ook een korte schets van toekomstige activiteiten. Tijdens de bijeenkomst kunt u vragen stellen
en in gesprek gaan met deskundigen van AkzoNobel.
U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in het Verenigingsgebouw Usselo, Haaksbergerstraat 821, Enschede. Het programma
begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur.

Informatiebijeenkomst 110 kV-net
Harculo - Hengelo
TenneT organiseert op donderdag 13 september een informatiebijeenkomst over de plannen en procedures rondom de nieuw
aan te leggen ondergrondse 110 kV-verbinding. U bent tussen
19.00 en 21.00 uur van harte welkom bij Café Brockie, Entersestraat 2 in Bornerbroek. Medewerkers van TenneT presenteren
de informatie in diverse stands o.a. aan de hand van visueel
materiaal en beantwoorden uw vragen.
TenneT is als landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet
verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit.
Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt
TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Ook in Overijssel wordt gewerkt aan het versterken
en uitbreiden van het elektriciteitsnet. Tussen hoogspanningsstation Almelo Mosterdpot en Hengelo Weideweg wordt een
nieuwe ondergrondse 110 kV-kabelverbinding aangelegd.
Kijk voor meer informatie over het project op www.tennet.eu/
hengelo. Hier kunt u onder andere de projectfilm bekijken, en factsheets en verschillende brochures van het project downloaden.

Informatiemarkt Lang zult u wonen
Op woensdag 19 september van 15.00 tot
20.00 uur wordt de informatiemarkt Lang zult
u wonen gehouden in het ROC van Twente,
Gieterij 200. Op de informatiemarkt zijn tientallen bedrijven en organisaties aanwezig die
u kunnen helpen om uw huis veiliger en comfortabeler te maken zodat u makkelijker en
prettiger thuis oud kunt worden. Maak kennis
met verschillende oplossingen, doe inspiratie
op of vraag advies over uw persoonlijke thuissituatie.

De toegang is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig. Kijk voor
meer informatie op http://hengelo.langzultuwonen.nl.

Aandacht voor dementie

Voor mensen met (beginnende) dementie die thuis wonen zijn
er veel mogelijkheden voor opvang, activiteiten en ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan dagopvang, zorgboerderijen en ontmoetingscentra in de wijk. Door dementie wordt iemand steeds
afhankelijker van zijn omgeving en (professionele) zorg. Zelf
beslissingen nemen gaat steeds minder goed. Daarom is het belangrijk om op tijd na te denken over de toekomst. Wie mag de
financiën regelen en beslissingen nemen over de zorg? En welke
ondersteuning moet geregeld worden?
Als thuis wonen niet meer gaat
Bij dementie komt er vaak een
moment dat thuis wonen niet
meer gaat. Zeker als u of uw
naaste met dementie 24 uur per
dag zorg en ondersteuning nodig
heeft. Opname in een verpleeghuis is dan een goede oplossing,
maar ook een lastige beslissing.
Het regelen van opname in een
verpleeghuis heeft bovendien veel voeten in aarde. Start daarom
op tijd met het inwinnen van informatie over aanvraagprocedures, voorwaarden en wachtlijsten van verpleeghuizen.
Meer informatie
Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg en Wijkracht bieden tal
van ondersteuningsmogelijkheden voor mensen met dementie
en hun omgeving. Zij bieden steun aan mensen met dementie
die nog zelfstandig wonen. Dat kan al vanaf het eerste moment
dat dementie is vastgesteld. Voor meer informatie over dementie en de ondersteuning die zij bieden, kunt u contact opnemen met de Meldzorg Centrale van Carintreggeland via telefoon
088 - 367 7000.

Uw idee omgezet in een motie?

Motiemarkt Hengelo op 19 september
Wie een goed idee heeft voor Hengelo kan op woensdag
19 september terecht op de Motiemarkt. Op deze markt kan
iedereen ideeën en plannen voor de stad onder de aandacht
van raadsleden brengen. Weet u een raadslid van uw idee te
overtuigen? Dan stelt u samen met het raadslid een motie
op. Deze motie dient de politieke partij vervolgens in bij de
raadsbehandeling van de begroting op 6 november. Aanmelden voor de Motiemarkt kan tot en met 10 september.
De gemeenteraad bespreekt op dinsdag 6 november de Beleidsbegroting 2019-2022. Tijdens deze vergadering gaan politieke
partijen moties indienen om zo aan te geven wat in hun ogen
goede ideeën zijn voor Hengelo. Normaal gesproken bedenken de
partijen deze moties zelf. Maar dit jaar kan zo’n motie het idee
van een inwoner zijn.
Aanmelden
Hebt u een idee, dan kunt u zich tot en met maandag 10 september aanmelden om mee te doen aan de Motiemarkt. Vul het
aanmeldformulier in op www.hengelo.nl/motiemarkt.
Wilt u eerst meer weten? Mail of bel dan met de raadsgriffie, via
raadsgriffie@hengelo.nl of 14074.
Wat:
Motiemarkt Hengelo
Wanneer: Woensdag 19 september
Hoe laat:	19.30 – 20.30/21.00 uur
		
(afhankelijk van het aantal ideeën)
Waar:
’t Berflo, Apolloplein 1

Officiële bekendmakingen
Beeldkwaliteitplan
Ontwerp
• Woolderlanen (Seahorseterrein)
Reminder
In het kader van de herontwikkeling van het Seahorseterrein is
er een ontwerp beeldkwaliteitplan opgesteld. Het ontwerp beeldkwaliteitplan Woolderlanen (Seahorseterrein) zal worden gehanteerd bij de welstandstoetsing in het plangebied Seahorseterrein.
Inzien en inspraak
U kunt het ontwerp beeldkwaliteitplan nog tot en met 2 oktober
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 2267088. Voor het maken van een
afspraak of het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Antoine Mahler.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• H
 ermanstraat nabij 10, 7553 LA, wijzigen voorgevel bedrijfspand en wijzigen naar opslagboxen (27-08-2018)
• Hermelijnstraat 51, 7559 AM, wijzigen kozijn (25-08-2018)
• Krombekkenweg nabij 10 (Meander Zuid kavel 33), 7559 PV,
oprichten woonhuis en hebben uitweg (28-08-2018)
• Krombekkenweg nabij 10 (Meander Zuid kavel 48), 7559 PV,
oprichten woonhuis (27-08-2018)
• Meijersweg 5a en 9a, 7553 AX, handelen in strijd met bestemmingsplan (omzetten huidige functie ambacht en detailhandel
naar kamersgewijze verhuur) (21-08-2018)
• Slachthuisweg nabij 70, 7556 AX, plaatsen fietsbrug (24-08-2018)
• Telgen 13E, 7551 CL, realiseren 5 appartementen (27-08-2018)
• Willem de Kooningstraat 16, 7556 PM, hebben uitweg
(28-08-2018)
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
• D
 e Wetstraat 11, 7551 GA, verbouwen winkelpand. Verlenging
beslistermijn met maximaal 6 weken in afwachting van positief
advies welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 21-10-2018.
• Dijksweg nabij 13 (kavel 18), 7556 KA, oprichten woonhuis
en hebben uitweg. Opschorten beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met nog niet volledige aanvraag. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 01-05-2019.

Hoe werkt het?
Hebt u zich aangemeld, dan krijgt u op woensdag 19 september
een kraampje op de Motiemarkt. Raadsleden lopen vervolgens
langs de verschillende kraampjes om een toelichting op de ideeën te krijgen en te zien of het wat voor hun partij is. Is er een
‘match’, dan vult u samen met het raadslid een formulier in en
levert dat in bij de ‘marktmeester’. Met dat formulier verplicht u
zich om gezamenlijk de tekst voor de motie op te stellen. Het
raadslid verplicht zich om de motie in te dienen op 6 november.
Raadsleden zijn niet verplicht om met iemand een match aan te
gaan. Maar het kan ook net zo goed zijn dat meerdere raadsleden
geïnteresseerd zijn in een idee. Of de motie ook wordt aangenomen op de vergadering van 6 november is natuurlijk afwachten.
Uiteindelijk is het de gemeenteraad die beslist.
• D
 ijksweg nabij 23, 7556 KA, oprichten woonhuis en hebben
uitweg. Opschorten beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met nog niet volledige aanvraag. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 01-05-2019.
• Havenkade 70, 7553 GN, handelen in strijd met bestemmingsplan (veranderen/vergroten bedrijfshal). Opschorten beslistermijn op verzoek van de aanvrager. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 01-11-2018.
• Primulastraat 1 t/m 12, Resedastraat 17 t/m 43 (oneven),
Goudsbloempad 1 t/m 15 (oneven) en 2 t/m 24 (even) en
Gentiaanpad 1 t/m 8, 7555 DB, revitaliseren 54 portiekwoningen. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband
met welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 20-10-2018.
• Wolfkaterweg 21, 7554 PJ, beperkte milieutoets en handelen
met gevolgen voor beschermde natuurgebieden. Verlenging
beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met complexiteit van de aanvraag. Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 26-10-2018.

Verleend
• E lsloo 3 (Meander Zuid kavel 56), 7559 PV (aanvraag gepubliceerd als Krombekkenweg nabij 10, Meander Zuid kavel 56),
oprichten woonhuis (inclusief vergunningvrij bouwwerk) en
hebben uitweg (28-08-2018)
• Elsloo 20 (Meander Zuid kavel 39), 7559 PT (aanvraag gepubliceerd als Bornsedijk nabij 40, Meander Zuid kavel 39),
oprichten woonhuis (inclusief vergunningvrij bouwwerk)
(28-08-2018)
• John Maynard Keynesstraat 10, 7559 SZ, veranderen/
vergroten bedrijfsgebouw (27-08-2018)
• Lepelaarstraat 9, 7557 PR, uitbreiden woonhuis en plaatsen
dakkapel (30-08-2018)
• Nelson Mandelastraat 24, 7557 XG (gepubliceerd als Nelson
Mandelastraat nabij 20), oprichten woonhuis en hebben uitweg
(30-08-2018)
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
Ontwerpbesluit
• W
 olfkaterweg 21, 7554 PJ, beperkte milieutoets en handelen
met gevolgen voor beschermde natuurgebieden (04-09-2018)
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 5 september tot en met
16 oktober 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.

www.hengelo.nl
dinsdag 4 september 2018

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
• P
 unto Italiano, Enschedesestraat, 30 september 2018
• Blasiusfestival, Haaksbergerstr. 187, Beckum, 30 september 2018
• Conrad Twente Rally, diverse routes door Hengelo, 20 en
21 oktober 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 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.

Verleend
• O
 pen dag Oyfo Kunst en Techniek, Industriestraat 9 en omgeving, 8 september 2018
• Straatfeest Proud to be fit, G. Bomansstraat, 8 september 2018
• Straatfeest, Namenstraat, 8 september 2018
• Keep them rolling, buitengebied, 8 en 9 september 2018
• Singer Songwriter Festival, Watertorenpark, 9 september 2018
• Open dag baptistengemeente Hengelo, Oldenzaalsestraat 260,
15 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 afspra-

ken en/of de juiste datum van verzending kunt u contact opnemen
met Linda Hutten. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Collectes
Tot en met 8 september collecteert KWF Kankerbestrijding, en
van 10 tot en met 15 september het Prinses Beatrix Spierfonds.

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 borden aangegeven. Genoemde data zijn onder voorbehoud.
• Burgemeester Jansenplein (tussen Wemenstraat/Brinkstraat
en plein), tot en met 4 september
• Kruisingen Zwavertsweg, tot en met 5 september
• Binnenhavenstraat (tussen Haaksbergerstraat en Weth.
Voogdgeertstraat), tot en met 7 september
• Kopenhagenstraat, tot en met 14 september
• Siriusstraat (hinder), tot en met 14 september
• Jupiterstraat (hinder), tot en met 14 september
• Dr. A. Kuyperstraat (tussen Mr. P.J. Troelstrastraat en
Hengelose Esstraat), tot en met 14 september
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 28 september
• Castorweg (tussen Deurningerstraat en Old Ruitenborgh/
hinder), tot en met 28 september
• Brouwerij (hinder), tot en met 5 oktober
• Steenbokstraat (deels/hinder), tot en met 26 oktober
• Backenhagenlaan (hinder), 17 september tot en met
2 november
• Enschedesestraat (tot kruising Wemenstraat/Brinkstraat),
tot en met eind december
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

07.09 Salsa Open Air
08.09	
Open Monumentendag en
Nationale Orgeldag
08.09 Buitenfilm Schouwburgplein
08.09 Modespektakel Fashion Night
09.09 Modespektakel Catwalk Sunday
09.09 Singer Songwriter Festival
Watertorenpark
t/m
RAAM!KUNST
23.09

Wegwijzer
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
WhatsApp:
Website:
Contact:

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

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.

