Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Openbare zitting centraal
stembureau raadsverkiezingen
Deelnemers aan de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag
21 maart moeten hun kandidatenlijst op maandag 5 februari bij
de gemeente inleveren. Op vrijdag 9 februari om 16.00 uur
beslist het centraal stembureau over de:
•	
Geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten
•	
Handhaving van de daarop voorkomende kandidaten
•	
Handhaving van de boven de kandidatenlijsten geplaatste
aanduidingen
•	
Nummering van de geldig verklaarde kandidatenlijsten
De zitting vindt plaats in kamer H. 027 van het stadskantoor en
is openbaar. Als u wilt, kunt u erbij aanwezig zijn.
Het proces-verbaal van de zitting en de geldig verklaarde kandidatenlijsten zijn vanaf maandag 12 februari in te zien bij het
Publieksplein in het stadskantoor.

Aanslag gemeentelijke
belastingen komt eraan
Eind februari ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke
belastingen per post in uw brievenbus. Als u zich heeft aangemeld voor Mijn Overheid staat deze rond 9 februari digitaal
voor u klaar in uw berichtenbox. U ontvangt de aanslag van het
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT), in opdracht van de
gemeente Hengelo.
Informatie
Op de aanslag ziet u de kosten voor de onroerende zaakbelasting (op basis van de WOZ-beschikking), de afvalstoffenheffing,
rioolheffing en eventuele hondenbelasting. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of
bezwaar maken. Op www.gbtwente.nl vindt u een antwoord op
veelgestelde vragen en het digitale loket. Komt u er niet uit?
Neem dan contact op met de gemeente via telefoon 14074.
Bel eerst voordat u bezwaar indient
Als u vindt dat deze aanslag of de WOZ-beschikking onjuist is,
bel dan eerst met de gemeente. Uw bezwaar wordt dan met u
doorgenomen. Bezwaar maken kan tot zes weken na dagtekening
van de aanslag.
Liever digitaal?
Via MijnOverheid hebt u toegang tot uw post en persoonlijke gegevens van steeds meer overheidsorganisaties en dus ook de aanslag gemeentelijke belastingen. Als er een nieuw bericht voor u
klaar staat, ontvangt u automatisch een e-mail op uw persoonlijke
e-mailadres. Als u zich al hebt aangemeld, ervaart u nu al het gemak ervan. Nog niet aangemeld? Dat kan via www.mijnoverheid.nl.

De gemeenteraad vergadert
Raadsvergadering

HengeloBouwt: het laatste
nieuws meteen online!
Wie alles wil weten over de nieuwbouw van het stadskantoor, de renovatie van het stadhuis en de ontwikkeling van
het Burgemeester Jansenplein kan terecht op www.hengelobouwt.nl. Daar staat exclusief de laatste informatie over de
werkzaamheden.
Vlogs, impressies, uitleg en webcam
Op HengeloBouwt neemt projectleider Sander Schilstra u mee het
bouwterrein op en het stadhuis in, en legt hij uit wat er allemaal
gebeurt. Daarnaast maakt Je Leukste Foto speciaal voor Hengelo
Bouwt prachtige film- en foto-impressies. En u kunt ook zelf op
de bouw komen kijken: er staat sinds kort een tribune, bovenop
de bouwkeet.
Geen zin om naar de bouw te komen, maar toch nieuwsgierig? Er
is een webcam geplaatst op de stadhuistoren! Vanaf daar zit u
thuis achter smartphone, tablet of laptop op de eerste rang om
te bekijken wat er allemaal gebeurt in het hart van onze stad.

Officiële bekendmakingen
Afvalstoffenverordening gemeente
Hengelo
Vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 19 december 2017 de Afvalstoffenverordening gemeente Hengelo vastgesteld. De verordening dient
het belang van de bescherming van het milieu, met inbegrip van
een doelmatig afvalstoffenbeheer. Scheiden van afvalstromen begint bij huishoudens en bedrijven waar die afvalstoffen ontstaan.
De verordening bevat regels over huishoudelijk afval, bedrijfsafval en afval in de openbare ruimte.
Inzien
De Afvalstoffenverordening is opgenomen in het elektronisch Gemeenteblad. U kunt het Gemeenteblad inzien via www.hengelo.nl
> Actueel > Bekendmakingen.

Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Hengelo
Vastgesteld
Het college van B en W heeft op 23 januari 2018 het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Hengelo vastgesteld.
In de Afvalstoffenverordening is bepaald dat het college bevoegd
is nadere regels te stellen. Deze zijn uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit, dat op 7 februari 2018 in werking treedt.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 13 februari vanaf
19.30 uur in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de
agenda staan onder meer:
•	
Financiële verordening gemeente Hengelo 2018
•	
Geactualiseerde Erfgoedverordening n.a.v. nieuwe Erfgoedwet
•	
Geactualiseerde Archeologische verwachtingenkaart met
beleidsadviezen
•	
Geactualiseerde Cultuurhistorische waardenkaart Hengelo
•	
Voorbereidingskrediet herinrichting Marktplein
•	
Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder Bruggink

Inzien
U kunt het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening inzien op
www.hengelo.nl/afvalcontainers.

Politieke Markt

Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor Hart van Zuid,
De Vereeniging. Het plangebied wordt gevormd door het perceel
gelegen aan de Berfloweg 1, kadastraal bekend als sectie S, nummer 814. Het plan betreft de transformatie van het Vereenigingsgebouw tot hotel-, congres-, vergader- en horecafaciliteit en de
nieuwbouw van twaalf studio’s ten behoeve van logies en drie
stadsvilla’s ten behoeve van logies. Het huidige bestemmingsplan laat deze ontwikkeling niet toe. Om de nieuwe ontwikkeling
mogelijk te maken, is een herziening van het bestemmingsplan
noodzakelijk.

De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag
14 februari in ‘t Berflo, Apolloplein 1. Het programma:
Theaterzaal
19.30 - 21.00 uur Gewijzigde Gemeenschappelijke regeling SWB
		
(incl. Strategienota)
21.15 - 22.00 uur Bestemmingsplan Hengelo Noord, Hasseler Es
Ruimte 1 (boven)
19.30 - 20.30 uur Voorstellen internationaal beleid
20.45 - 21.30 uur Evaluatie Regeling Regio Twente
Wilt u weten hoe u mee kunt praten? Kijk dan op www.hengelo.nl/
politiekemarkt.

Bestemmingsplannen
Vooraankondiging
Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor:
•	Hart van Zuid, De Vereeniging

Het is nog niet mogelijk stukken in te zien of zienswijzen in te
dienen. Er wordt ook geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Bertien Scholten.

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.

Omgevingsvergunningen

Inzameling textiel

Ontvangen

Van 12 tot en met 20 februari haalt het Leger des Heils ReShare
uw oude kleding, textiel en schoenen aan huis op. U ontvangt
van tevoren een envelop met inzamelzak in uw brievenbus. Daarop staat de datum waarop de zak weer bij u wordt opgehaald.

Reguliere procedure
•	Bela Bartokstraat 19, 7557 RJ, kappen 4 sierperen (30-01-2018)
•	Berfloweg nabij 1, 7553 JM, kappen 1 esdoorn (30-01-2018)
•	Bornsestraat 33, 7556 BA, kappen 1 beuk (29-01-2018)
•	Diepenbrockstraat nabij 16, 7557 VD, kappen 1 wilg (30-01-2018)
•	Elisabethstraat nabij 12, 7555 JH, kappen 1 kerspruim
(24-01-2018)

De lucht in!
En dat komt mooi uit, want op donderdag 22 februari begint het
beton storten. Vanaf dat moment is het slopen klaar en gaat men
de lucht in! De werkzaamheden zijn in de zomer van 2019 klaar. Tot
die tijd houdt de gemeente u, samen met de partners Van Wijnen,
Trebbe, Koopmans en Croonwolter&dros, via www.hengelobouwt.nl
precies op de hoogte.

•	Enschedesestraat 370, 7552 CN, kappen 1 linde (26-01-2018)
•	Kuipersdijk nabij 48 (Parallelweg SS 115), 7552 BD, oprichten
carnavalshal (24-01-2018)
•	Morshoekweg 3, 7552 PE, kappen 3 dennen (25-01-2018)
•	Mozartlaan nabij 10, 7557 DP, kappen 1 den (29-01-2018)
•	Stockholmstraat nabij 9, 7559 JP, kappen 3 zelkova’s
(25-01-2018)
•	W. van Harenstraat 27, 7552 WE, vergroten woonhuis met
aanbouw en plaatsen hoekerker (29-01-2018)
•	Willem de Kooningstraat nabij 9 (kavel 5), 7556 PM, oprichten
woonhuis met garage en hebben uitweg (26-01-2018)
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
•	Berkweg 69, 7556 CM, oprichten fysiotherapiepraktijk met
5 appartementen. Opschorten beslistermijn met maximaal
6 weken op verzoek van aanvrager. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 31-03-2018.

Verleend
•	Beekstraat 12 en 12A, 7551 DP, verbouwen winkelwoonhuis
(30-01-2018)
•	Haaksbergerstraat nabij 51, 7554 PA, kappen 2 eiken
(30-01-2018)
•	Jacob Marisstraat en en omgeving, 7556 KD, kappen 83 hout	opstanden Hengelose Es (aanvraag gepubliceerd als kappen
82 houtopstanden) (25-01-2018)
•	Kanaaldijk nabij 12, 7555 PN, kappen 2 eiken (30-01-2018)
•	Krombekkenweg nabij 10, 7559 RA, oprichten brug (nr. 216)
(26-01-2018)
•	Krombekkenweg nabij 10, 7559 RA, oprichten verkeersbrug
(nr. 208) (26-01-2018)
•	Nelson Mandelastraat 32 (kavel 2), 7557 XG (aanvraag gepubliceerd als Nelson Mandelastraat nabij 21, kavel 2), oprichten
woonhuis (29-01-2018)
•	Pieter Breughelstraat nabij 127, 7556 ZL, kappen 1 wilg
(30-01-2018)
•	Torenlaan nabij 62, 7559 PB, 20% dunningskap gemeentelijk
bos (26-01-2018)
•	Weerribben nabij 7, 7559 RA, oprichten brug (nr. 107)
(26-01-2018)
•	Wegtersweg 20, 7556 BR, vervangen koelinstallatie
(30-01-2018)
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.

Wet bodembescherming
Instemming bodemsanering
Het college van B en W heeft vastgesteld dat er sprake is van een
geval van ernstige bodemverontreiniging voor de locatie:
•	Kuipersdijk (traject tussen Pruisische Veldweg en spoorlijn Hengelo - Enschede), kadastrale sectie N nr. 1866 (artikel 29, 37 en
39 Wbb)
Ook is vastgesteld dat een spoedige sanering niet noodzakelijk
is. Het college van B en W heeft tegelijkertijd ingestemd met een
saneringsplan voor deze locatie.

www.hengelo.nl

09.02 Twentse Lichtparade
10.02 Hengelose Gezinscarnavalsoptocht

dinsdag 6 februari 2018

Gemeenteraadsverkiezingen en Referendum Wiv
Op woensdag 21 maart zijn er verkiezingen voor de leden van
de gemeenteraad. Op diezelfde dag vindt er ook een referendum
plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
(Wiv). Het stemrecht is een belangrijk recht. Maak er dus gebruik van!
De stembureaus zijn op 21 maart open van ’s morgens 07.30 uur
tot ’s avonds 21.00 uur.
Stempas en identiteitsbewijs verplicht
Als u 18 jaar of ouder bent, ontvangt u één of twee stempassen. Dat hangt af van uw nationaliteit. Om te mogen stemmen
voor het referendum moet u Nederlander zijn. Voor de gemeenteraadsverkiezingen mogen ook niet-Nederlanders stemmen.
Bent u geen Nederlander en ook geen onderdaan van een andere
EU-lidstaat? Dan mag u alleen voor de gemeenteraad stemmen
als u minimaal vijf jaar legaal en onafgebroken in Nederland
woont.
Uiterlijk op 7 maart ontvangt u uw stempas(sen) thuis. Neem
naast uw stempas(sen) ook uw identiteitsbewijs mee naar het
stembureau (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Het moet dus geldig zijn
tot 22 maart 2013 of een latere datum.
Stemmen bij volmacht: iemand anders gaat voor u stemmen
Als u op 21 maart niet zelf kunt stemmen, kunt u een andere
kiezer een volmacht geven. Deze persoon mag dan namens u
stemmen. Er zijn twee manieren om iemand te machtigen:
Op de stempas
Dit is de gemakkelijkste manier. U kunt iemand machtigen door
de achterkant van de stempas in te vullen. De ingevulde stempas geeft u, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs, aan
uw gemachtigde. Deze manier van machtigen kan alleen als u en
uw gemachtigde allebei in Hengelo wonen.

Kiezerspas: u wilt voor het referendum in een andere gemeente stemmen
Als u op 21 maart in een andere gemeente wilt stemmen, moet
u een kiezerspas hebben. Dat kan alleen voor het referendum.
Met een kiezerspas kunt u stemmen in elk stembureau in Nederland. Er zijn twee manieren om een kiezerspas aan te vragen:
Mondeling
Bij het Publieksplein in het stadskantoor kunt u een kiezerspas
aanvragen tot en met dinsdag 20 maart, 12.00 uur. U moet uw
stempas meenemen. U krijgt de kiezerspas meteen mee. U kunt
geen kiezerspas aanvragen voor uw partner of huisgenoot. Elke
kiezer moet persoonlijk langskomen.
Schriftelijk
U downloadt het formulier ‘Verzoek om een kiezerspas’ via www.
hengelo.nl > zoek op ‘Referendum’. U vult het formulier in en
stuurt het naar de gemeente. De gemeente moet uw verzoek
uiterlijk op vrijdag 16 maart hebben ontvangen. U krijgt uw
kiezerspas thuisgestuurd.
Let op: U kunt maar één keer een kiezerspas aanvragen. Raakt
u die kwijt of komt de pas niet bij u aan, dan kunt u niet
stemmen.
Meer weten?
Meer informatie over de verkiezingen vindt u op www.hengelo.nl.
U kunt ook bellen met 14074 of mailen naar burgerzaken@
hengelo.nl.

Een kiezer mag nooit meer dan twee machtigingen aannemen.
En hij moet de volmachtstem(men) altijd tegelijk met zijn eigen
stem uitbrengen.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Ingekomen melding
Het college van B en W heeft een melding ontvangen voor:
•	Loodsstraat 11, Easyteq Installatietechniek, oprichten 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.

Maatwerkvoorschrift lozing bemalingswater op
vuilwaterriool
Het college van B en W heeft besloten onder voorwaarden toe
te staan dat niet verontreinigd grondwater wordt geloosd op de
gemeentelijke riolering aan de:
•	Esrein, Industriestraat en Willem de Clerqstraat, vanwege
graafwerkzaamheden voor aanleg warmtetransportleiding
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 7 februari tot
en met 20 maart 2018 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte
en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Bent u
belanghebbende, dan kunt u tot en met deze datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W. Hebt
u bovendien een spoedeisend belang, dan kunt u schriftelijk een
verzoek om een voorlopige voorziening (bijv. schorsing) doen bij
de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Op vrijdag 9 maart en zaterdag 10 maart is het weer tijd voor NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet nodigt
iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.
Doet u ook mee?
Nu al ruim keus
In Hengelo zijn er al tientallen klussen waarbij men wel wat
extra handen kan gebruiken. Uw inzet is dus hard nodig en zeer
welkom. Zo kunt u helpen bij het opknappen van een clubhuis,
het opschonen van een heideveld of het beleefbos. Of ouderen
met dementie een gezellige middag bezorgen. Er is volop keus.
Meedoen
Meedoen is simpel. Zoek op www.nldoet.nl een leuke klus uit en
meld u aan. Alleen of - nog leuker - met collega’s, familie of de
sportclub. Een mooie manier om samen wat goeds te doen. En
het is nog gezellig ook!
Klussen aanmelden
Ook kunnen (vrijwilligers)organisaties nog klussen aanmelden.
Ga naar www.nldoet.nl en vul alle gegevens in. Ook vindt u daar
allerlei tips, downloads (zoals posters en draaiboeken) en de
foto’s en video’s van vorige jaren.

Collectes

Tot en met 17 februari 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.
•	Willem de Clerqstraat (tussen Schouwinksweg en De Clerqdwarsstraat), tot en met 12 februari
•	Marathonlaan (tussen Kuipersdijk en Athene-/Heraklesstraat),
tot en met 16 februari
•	Watertorenlaan (oneven zijde, tussen Stroweg en Waarbekenweg) en deel Waarbekenweg, tot en met 23 februari
•	Willem de Clerqstraat (tussen De Clerqdwarsstraat en
Industriestraat), 13 tot en met 26 februari
•	Industriestraat (tussen Willem de Clerqstraat en De Clerqdwarsstraat), 27 februari tot en met 12 maart
•	Plein 1918 en deels Ketelstraat/Spinnersweg/Weversweg,
tot en met 13 maart
• Hoofdweg Mozartlaan (tussen Paganini-/Schützstraat en
Palestrina-/Griegstraat), tot en met 13 april
•	Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 31 augustus
•	Boekelosebrug, tot en met 21 december

Schriftelijke volmacht
U downloadt een volmachtformulier op www.hengelo.nl > zoek
op ‘Gemeenteraadsverkiezingen’ of ‘Referendum’. U vult het formulier in en stuurt het naar de gemeente. De gemeente moet
uw verzoek uiterlijk op vrijdag 16 maart hebben ontvangen. Uw
gemachtigde krijgt een volmachtbewijs thuisgestuurd. Met dat
bewijs kan hij op 21 maart namens u gaan stemmen. Voor de
gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen iemand machtigen die
in Hengelo woont. Voor het referendum mag uw gemachtigde
ook iemand buiten Hengelo zijn.

Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 7 februari
tot en met 20 maart 2018 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte
en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Voor inzien en meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Rus. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn bezwaar maken bij het
college van B en W. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Hengelo in het kort
NLdoet: doet u ook mee?

Mobiele puinbreker
Melding tijdelijke inwerkingstelling
Op grond van artikel 4, 1e lid van het Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval, is de melding ontvangen van Milieutechniek Boverhoff BV in Heerde dat het voornemen bestaat om, in
verband met sloopwerkzaamheden op een terrein aan de Jacob
Marisstraat van 12 tot en met 23 februari 2018 gedurende ten
hoogste 10 werkdagen over te gaan tot het mobiel breken van
circa 8.500 ton gemengd puin. Het bedrijf moet zich bij het mobiel puinbreken houden aan de milieu- en veiligheidsvoorschriften van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval.
Inzien
U kunt de melding 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.

Gedoogbeschikking
Ontwerpbesluit
Het college van B en W is van plan een gedoogbeschikking te
nemen voor:
•	Zuidelijke Havenweg 4, Container Terminal Twente, voor het
tijdelijk toestaan van het reinigen, stralen, herstellen en opnieuw conserveren van sluisdeuren
Aan het ontwerpbesluit zijn voorschriften verbonden om nadelige
gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te
beperken.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken van 7 tot
en met 13 februari 2018 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. Tijdens
de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit
mondeling of schriftelijk naar voren brengen bij het college van
B en W.

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.

