Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
De gemeenteraad vergadert

Dinsdag 12 juni

Raadsvergadering

Marcel Elferink neemt afscheid als wethouder van de gemeente Hengelo. Om hem
te bedanken voor zijn inzet biedt het gemeentebestuur Marcel een receptie aan op
dinsdag 12 juni van 16.00 tot 18.00 uur bij buitenplaats De Houtmaat, Houtmaatweg 9. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

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.

Marcel: ‘De afgelopen jaren heb ik mij met veel plezier als wethouder ingezet voor de toekomst van onze gemeente. Ik kijk dankbaar terug op een boeiende periode waarin ik met
veel mensen heb mogen samenwerken. We hebben met elkaar Hengelo en omstreken weer
wat mooier mogen maken. En daar wil ik iedereen graag heel hartelijk voor bedanken.’

Openingstijden Milieupark
verruimd

Marcel Elferink was de afgelopen vier jaar wethouder namens het CDA. Als wethouder voor
de binnenstad werkte hij samen met alle betrokken partners aan het actieplan voor een
vitale Hengelose binnenstad en was hij onder meer verantwoordelijk voor de herinrichting van de Enschedesestraat, de plannen voor het marktplein, de bouw van het nieuwe
stadskantoor en renovatie van het monumentale stadhuis.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 12 juni vanaf 19.30 uur
in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda staat:
• Benoeming wethouders

Het openingstijdstip van het Milieupark aan de Wegtersweg is
vanaf nu permanent vervroegd: van 09.30 uur naar 09.00 uur.
Daarnaast is het Milieupark in de maanden juni, juli en augustus
op donderdagavond tot 20.00 uur open. Het gaat om een proef
die op 1 juni is ingegaan. In september volgt een evaluatie.
De nieuwe openingstijden maken het voor meer mensen mogelijk om afval naar het Milieupark te brengen. Hengelose huishoudens mogen per jaar in totaal 50 kilo gratis wegbrengen.
Dit tegoed wordt in januari automatisch op de milieupas bijgeschreven. Kijk voor meer informatie op www.twentemilieu.nl/
hengelo/welkafvalwaar.

Kwijtschelding Waterschapsbelasting
Hebt u een aanslag ontvangen voor Waterschapsbelasting? En
hebt u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking
voor kwijtschelding. In dat geval hoeft u deze belasting niet of
maar gedeeltelijk te betalen. Weten of u voor kwijtschelding in
aanmerking komt? Kijk op www.hengelo.nl > Gemeentebalie >
Zoek op ‘Kwijtschelding’. Aanvragen kan tot 1 juli.
Als u al kwijtschelding hebt aangevraagd voor de gemeentelijke
belastingen bij het GBT, doet u dat automatisch ook voor de
waterschapsbelasting. U hoeft dan niet opnieuw een aanvraag
te doen.

Adres gezocht

De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende
personen:
Naam
Geboren
Naam
Geboren
Bocean, M.P.
Creutzburg, S.E.
Dörtkardaş, E.
Dörtkardaş, M.
Drângă, M.F.
Farha, A.
Fontaine, C.J.
Haristan, M.
Landeweer, L.F.P.G.
Lienaerts, I.P.J.

16-09-1977
25-09-1995
20-11-1972
23-01-2002
14-02-1977
25-06-1963
12-02-1998
16-10-1988
09-08-1972
16-02-1982

Petrache, D.
Roode, W.
Saraiva Leão
Filho, G.
Schilling, V.D.
Sciaroni, G.S.
Seintje, D.A.
Tjon-A-Len, R.S.
Yuksel, Y.
Yusuf, A.M.H.

21-12-1997
27-07-1969
24-04-1986
26-11-1996
25-10-1968
08-04-1972
30-12-1992
13-04-1990
01-07-1969

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.

Militaire oefeningen

Van 11 tot en met 15 juni is er een militaire oefening in het gebied tussen Delden, Beckum, Haaksbergen, Eibergen, Apeldoorn,
Lochem en Goor. De militairen verplaatsen zich te voet en met
(terrein)voertuigen. Ze voeren verkenningen uit en bewaken bij
duisternis objecten vanuit waarnemingsposten. Ze zijn bewapend maar er wordt geen (oefen)munitie gebruikt.
Van 12 tot en met 14 juni is er een militaire oefening op en
rond vliegveld Twente, waarbij gebruik wordt gemaakt van legervoertuigen en helikopters. De militairen gebruiken oefenmunitie
maar alleen op het terrein van het vliegveld.

Collectes

Tot en met 9 juni collecteert het Epilepsiefonds. Van 11 tot en
met 16 juni collecteert Natuurmonumenten Nederland.

Marcel Elferink neemt afscheid

Als wethouder Duurzaamheid was hij zeer betrokken bij het milieu en groen in de stad.
Het nieuwe en speelse Watertorenpark is klaar en het Weusthagpark is prachtig ingericht
met o.a. de heemtuin, het speelbos, nieuwe wandelpaden en een uitkijktoren. Met het
vaststellen van het energieactieplan ‘Nieuwe Energie Hengelo’ is de energietransitie in
gang gezet naar een duurzame samenleving met minder gebruik van fossiele grondstoffen
en de overschakeling naar duurzame alternatieven.
Als verantwoordelijke voor de woningbouw zorgde hij samen met de marktpartijen voor een toename van de bouw van woningen en
de transformatie van bestaand (leegstaand) vastgoed naar appartementen (o.a. de Telgenflat). Ook is ruimte geboden aan nieuwe
woonvormen zoals Omwonen en Tiny Housing. Verder zijn de afgelopen jaren talrijke wegen vernieuwd met nieuwe rioolstelsels die
zorgen voor minder wateroverlast bij hevige buien.
Maar helemaal afscheid nemen van de politiek doet Marcel Elferink niet. Als raadslid blijft hij volop betrokken bij Hengelo.

Officiële bekendmakingen

Bestemmingsplannen

Beleidsregels handhaving
Wet kinderopvang

Gewijzigd vastgesteld

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 22 mei 2018 het volgende bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld:
•	Hengelose Es Noord (Nieuwe Es)

Het college van B en W heeft op 17 april 2018 de Beleidsregels
handhaving Wet kinderopvang gemeente Hengelo 2018 vastgesteld. Hiermee komen de Beleidsregels kinderopvang regio Twente gemeente Hengelo 2014 te vervallen.
De gemeente Hengelo is verantwoordelijk voor de handhaving
kinderopvang. Hiervoor gebruikt de gemeente beleidsregels. In
deze beleidsregels staan de maatregelen vermeld die de gemeente kan toepassen als een kinderopvang locatie niet aan de regels
van de Wet kinderopvang voldoet.

Het bestemmingsplan Hengelose Es Noord (Nieuwe Es) maakt de
herontwikkeling van de Hengelose Es Noord (Nieuwe Es) mogelijk.
Het plangebied Nieuwe Es wordt begrensd door de H. Leefsmastraat, C. Ritsemastraat, Van Alphenstraat, J. Tooropstraat en
F. Versterstraat. Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 229 grondgebonden woningen (vervangende woningbouw)
mogelijk en de daarbij behorende voorzieningen, zoals groen en
wegen. Ook zijn de twee flats die gerenoveerd worden ingepast
in dit bestemmingsplan.

Inzien
U kunt de beleidsregels inzien op www.hengelo.nl > Gemeentebalie > zoek op ‘Regels in de kinderopvang’. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Gaby Kolkhuis Tanke of Marjet Paarhuis van het Meldpunt Kinderopvang.

Wijzigingen
Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is een aantal
wijzigingen in het vastgestelde plan opgenomen. Het betreffen
tekstuele wijzigingen in de toelichting en op de verbeelding is
de maximale bouwhoogte verlaagd naar maximaal 11 meter. Een
overzicht van alle wijzigingen vindt u in de staat van wijzigingen.

Wet kinderopvang
Inschrijvingen
In het Landelijk Register Kinderopvang is ingeschreven:
• Kinderopvang Hengelo BV, locatie de Rakkertjes, Jan van
Galenstraat 302, 7556 VD, kinderdagverblijf voor 32 kindplaatsen (registratienummer LRK: 108151505), tijdelijke huisvesting, per 22-06-2018

Uitschrijvingen
Uit het Landelijk Register Kinderopvang zijn uitgeschreven:
•	Stichting Spring! Peuterspeelschool, Pippeloentje, Straatsburg 5, 7559 NM, kinderdagverblijf voor 16 kindplaatsen
(registratienummer LRK: 325410963), per 14-05-2018
•	Gastouderbureau Oma’s Oppasservice, De Wetstraat 58,
7551 GC (registratienummer LRK: 833378831), per 01-09-2018
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Meldpunt
Kinderopvang.

Beeldkwaliteitplan
Vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 22 mei 2018 het volgende beeldkwaliteitplan vastgesteld:
•	Hengelose Es Noord (Nieuwe Es)
In het kader van de herontwikkeling van de Hengelose Es Noord
(Nieuwe Es) is er een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het beeldkwaliteitplan Hengelose Es Noord (Nieuwe Es) zal worden gehanteerd bij de welstandstoetsing in het plangebied Nieuwe Es.
Inzien
U kunt het beeldkwaliteitplan op afspraak inzien in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Voor het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met Debby Bouwhuis.

Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van
6 juni tot en met 17 juli 2018 op afspraak inzien in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl/?id=NL.
IMRO.0164.BP0115-0301. Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met Debby Bouwhuis. Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij
de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus
20019, 2500 EA Den Haag). Geen beroep kan worden ingesteld
door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingebracht. Daarnaast kan iedere belanghebbende beroep instellen
tegen de planonderdelen die gewijzigd zijn vastgesteld. Op het
besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan Hengelose
Es Noord (Nieuwe Es) is de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Op de website van de Raad van State staat vermeld welke gevolgen dit heeft voor het beroepschrift. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Het besluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op
18 juli 2018. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift
kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in
werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van
zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op www.
raadvanstate.nl of neem contact op met Debby Bouwhuis.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Alverstraat nabij 15, 7559 MB, oprichten 2 woonhuizen
(23-05-2018)
•	Beursstraat 14-6, 7551 HV, plaatsen transparante en wegschuifbare balkonbeglazing (29-05-2018)
•	Sportlaan Driene 2 en 4, 7552 HA, wijzigen gevels (24-05-2018)

www.hengelo.nl
dinsdag 5 juni 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
•	Rande 20, 7556 ML, verwijderen dragende binnenmuur en maken trapgat met vaste trap naar zolder. Verlenging beslistermijn
met maximaal 6 weken in verband met de bouwbesluittoetsing.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 14-07-2018.

Verleend
•	Beekstraat 14, 7551 DP, handelen in strijd met bestemmingsplan (horeca-activiteiten) (28-05-2018)
•	Dijksweg 13, 7556 KA (aanvraag gepubliceerd als Dijksweg
nabij 23), oprichten woonhuis (28-05-2018)
•	Dijksweg 15, 7556 KA (aanvraag gepubliceerd als Dijksweg
nabij 23), oprichten woonhuis (28-05-2018)
•	Floresstraat 7A G01 en G02, 7556 TB, ombouwen 2 garageboxen tot kantoorruimte (29-05-2018)
• Geerdinksweg 141, 7555 DL, verplaatsen 2 brandscheidingen
(28-05-2018)
•	Levantstraat 46, 7559 CC, uitbreiden extra opbouw zijkant
(28-05-2018)
•	Louis Saalbornstraat nabij 31, 7558 SV, knotten 1 eik
(28-05-2018)
•	Markt 100 t/m 115, 201 t/m 218, 301 t/m 318, 401 t/m
418 en 501 t/m 514, 7551 CH, handelen in strijd met gevolgen
voor beschermde monumenten (veranderen indeling studio’s en
appartementen en leidingschacht naast liften) (28-05-2018)
•	Oldenzaalsestraat 9, 9A t/m 9H, 9K, 9L, 11, 11A t/m 11H,
11K, 11L, 13, 13A t/m 13E en 15A t/m 15C, 7551 AM (aanvraag gepubliceerd als Oldenzaalsestraat 15), veranderen kantoorgebouw in 28 zorgappartementen (30-05-2018)
•	W.J. Kolffstraat 3, 5, 7, 9, F.C. Dondersstraat 1, 3, 11, 12 en
J. Frankstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 7555 SN (aanvraag
gepubliceerd als W.J. Kolffstraat nabij 12, F.C. Dondersstraat en
J. Frankstraat), oprichten 18 woningen Woolderpark en hebben
uitwegen (30-05-2018)
U vindt de bekendmaking van het besluit hogere geluidgrenswaarden Oldenzaalsestraat op deze pagina, onder Wet geluidhinder.
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
•	Brusselstraat 15, 7559 NN, brandveilig gebruiken school bij
verhuizen peuterspeelzaal (25-05-2018)
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 6 juni tot en met 17 juli
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.

Ontheffing Winkeltijdenwet/APV
Ontvangen
•	Drienerstraat 17, 7551 HK, Stevan Avondwinkel, ontheffing
sluitingstijden voor vrijdagen en zaterdagen van 00.00 uur
naar 01.00 uur
De publicatie van bovenstaande aanvraag 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.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd

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
•	WAK18 Weekend Amateurkunst, binnenstad, 7 t/m 10 juni 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 dit besluit kunt u desgewenst, gedurende zes weken na de datum van verzending van dit besluit
naar de aanvrager 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.

07 t/m
10.06
09.06
10.06
10.06

WAK18 Weekend
Amateurkunst
Kennedymars
Twents Speciaalbier
Festival
WeustDag

Weekend vol amateurkunst
Kom genieten van muziek, dans, theater en schilderkunst van
donderdag 7 juni tot en met zondag 10 juni tijdens WAK18.
Ontdek tijdens dit jaarlijkse festival wat er in Hengelo allemaal
gebeurt op het gebied van amateurkunst. U vindt het complete
programma op de volgende pagina. Kijk voor het laatste nieuws
op www.kunstinhengelo.nl of www.facebook.com/wak.hengelo.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Ingekomen melding
Het college van B en W heeft melding ontvangen voor:
• Gerrit Peuscherstraat 15, Tandartsenpraktijk Termeulen,
veranderen bedrijf
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.

Wet geluidhinder
Besluit hogere geluidgrenswaarden
Het college van B en W heeft hogere geluidgrenswaarden van
50 tot 59 dB (Lden) vastgesteld voor de maximaal toelaatbare
geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op de gevels van
nieuwe woningen in de eerste lijn langs de:
•	Oldenzaalsestraat
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting van
deze woningen hoger uitvalt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het is redelijkerwijs niet mogelijk voldoende
geluidbeperkende maatregelen te treffen om alsnog aan deze
waarde te voldoen. Het besluit is nodig voor de omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan aan de Oldenzaalsestraat 9, 9A t/m 9H, 9K, 9L, 11, 11A t/m 11H, 11K, 11L,
13, 13A t/m 13E en 15A t/m 15C.
U vindt de bekendmaking van de omgevingsvergunning op deze
pagina, onder Omgevingsvergunningen/Verleend.
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 6 juni tot
en met 17 juli 2018 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte
en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens
de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar
indienen bij het college van B en W. Gelijktijdig met of ná het
indienen van een bezwaarschrift kunnen belanghebbenden de
Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) vragen een voorlopige
voorziening (bijv. schorsing) te treffen. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep en/of op https://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met afdeling Ruimte en Bouwen.

NL-Alert controlebericht
Gisteren heeft de overheid een NL-Alert controlebericht uitgezonden. Als u dit bericht hebt ontvangen, dan is uw mobiel juist
ingesteld voor NL-Alert. Zo weet u zeker wat u moet doen als u
in de buurt bent van een echte noodsituatie.
NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende
situaties zoals een grote brand, gaslekkage, drinkwatervervuiling,
terroristische aanslag of noodweer. U ontvangt dan 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.

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.
• Kruising Marathonlaan/Heraklesstraat/Athenestraat, tot
en met 8 juni
• Heeckerenstraat, tot en met 8 juni
• Alerdinck, tot en met 15 juni
• Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot
en met kruising Vijverlaan), tot en met 15 juni
• Parelmoervlinder (tussen Meester Molendijkweg en nr. 12),
7 tot en met 15 juni
• Parelmoervlinder (tussen nr. 12 en Aurelia), 18 tot en met
22 juni
• Esrein (tussen Industriestraat en Laan Hart van Zuid), tot
en met 22 juni
• Willem de Clercqstraat (hinder), tot en met 22 juni
• Robijnstraat (hinder), tot en met 22 juni
• Sprinkhaan (tussen Reimersdennenweg/Bijenkorf en
Kruisspin/Ratelaar), tot en met 29 juni
• Parelmoervlinder (tussen Aurelia en Waterjuffer/Meester
Molendijkweg), 25 tot en met 29 juni
• Rudolfstraat (tussen Berfloweg en Karelstraat), 6 juni tot en
met 8 augustus
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot
en met 31 augustus
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

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

•	Wijkdag Hasseler Es, Henry Woodstraaat 62, 7 juli 2018
•	School’s Out party, Pastoriestraat 30, 20 juli 2018
•	Zomerbokbierdag, Burgemeester Jansenplein 23, 22 juli 2018
•	Reünie, Pastoriestraat 30, 14 en 15 september 2018
•	Twents Oktoberfest, F. Hazemeijerstraat 600, 28 september 2018

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.

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

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.

