Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Takkenronde

Subsidie ‘KOM MEEDOEN!’

Van maandag 12 maart tot en met vrijdag 23 maart kunt u snoeihout en takken gratis laten ophalen door Twente Milieu. Dit kan
alleen op afspraak. U kunt tot en met vrijdag 16 maart een
afspraak maken met de klantenservice van Twente Milieu via telefoon 0900 - 852 0111, op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.
Houd uw milieupas bij de hand.

Welke activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden kunnen we
in Hengelo bedenken en ontwikkelen, zodat kwetsbare volwassenen en jongeren minder eenzaam zijn en zichzelf beter
kunnen redden? De gemeente Hengelo stelt hier een unieke
subsidie voor beschikbaar, onder de titel ‘KOM MEEDOEN!’
Organisaties die hier mooie initiatieven voor willen ontwikkelen kunnen vanaf nu een aanvraag indienen.

Ideeën voor viering 150 jaar
Stork?
Stork’s activiteiten in Hengelo bestaan in september 150 jaar
en dat gaat de stad merken. Naast het grote theaterspektakel
Stork! in Hart van Zuid, een tentoonstelling, een jubileumboek
en 150 videoportretten, komt er ook geld voor Hengelose initiatieven rond 150 jaar Stork in de stad.
De Stichting 150 jaar Stork beheert het budget van maximaal
30.000 euro van het college en de Fuldauerstichting. De stichting stemt de initiatieven op elkaar af en is het aanspreekpunt
rond 150 jaar Stork. Iedereen die mee wil doen of een goed idee
heeft, kan zich aanmelden bij de stichting via e-mail christel@
stichting150jaarstork.nl. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl > Actueel.

€ 150.000 voor ideeën om eenzaamheid te bestrijden

De subsidieregeling ‘KOM MEEDOEN!’ is bedoeld voor het organiseren van nieuwe groepsactiviteiten, gericht op ontmoeten en
dag- en vrijetijdsbesteding, waarbij een lichte vorm van ondersteuning wordt geboden. Deze activiteiten moeten toegankelijk
zijn voor volwassenen en/of jongeren:
•	met een licht verstandelijke beperking en/of
•	in ongewenst sociaal isolement en/of
•	met psychiatrische problematiek
In totaal is er € 150.000 beschikbaar. Per activiteit kan maximaal
€ 30.000 worden aangevraagd.
Laagdrempelig en in de buurt
De mensen hebben geen doorverwijzing of indicatie nodig om deel
te kunnen nemen aan de activiteiten. Het is een zogenoemde
voorliggende activiteit. Laagdrempelig en in de buurt, zodat mensen er ook gemakkelijk naartoe kunnen.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen

NLdoet: doet u ook mee?

Op vrijdag 9 maart en zaterdag 10 maart is het weer tijd voor
NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Steekt u
ook een dagje de handen uit de mouwen? In Hengelo kunt u
meehelpen met schilderen, het beleefbos of een heideveld opschonen, of een clubgebouw opknappen. Keus genoeg!
Doe ook mee!
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!

•	Beitelstraat 34, 7556 NC, kappen 1 eik (22-02-2018)
•	Berfloweg 196, 7553 JV, constructief aanpassen woonhuis
(27-02-2018)
• Borgmanweg 7, 7558 PN, kappen 3 dennen (28-02-2018)
•	Eemstraat 1, 7555 WN, plaatsen erfafscheiding (27-02-2018)
•	Grobbenweg 25, 7555 PP, kappen 1 kastanje (21-02-2018)
•	Hegemansweg 27, 7553 WL, constructief aanpassen woonhuis
(27-02-2018)
•	Kasbah complex, 7552 KP, handelen met gevolgen voor beschermde monumenten (vervangen kozijnen in nissen) (26-02-2018)
•	Rande 20, 7556 ML, verwijderen dragende binnenmuur en
maken trapgat met vaste trap naar zolder (21-02-2018)
•	Schouwburgplein 2 en 2-I, 7551 DE, handelen in strijd met
bestemmingsplan (kamerbewoning begane grond) en aanpassen voorgevel (21-02-2018)
• Uitslagsweg 29, 7556 LN, 6,5 cm verhogen dak i.v.m. isoleren
(20-02-2018)
•	Willem Kloosstraat nabij 33, 7552 LW, kappen 1 eik (26-02-2018)
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.

Wilt u ook een gezond gezin?
Doe dan mee met een uniek gezinsprogramma

Binnenkort start in Hengelo een uniek programma voor gezinnen
met kinderen. Er worden leuke en gezellige (sportieve) activiteiten georganiseerd, er zijn bijeenkomsten over interessante thema’s, voorlichtingen van gastsprekers en FC Twente-beloningen.
Deelname is gratis!
Wanneer?
•	
Vanaf 13 maart tot en met 15 juli (niet in de schoolvakanties)
•	
Elke dinsdagmiddag samen met de kinderen laagdrempelige en
gezellige sport- en spelactiviteiten na schooltijd
•	
Elke donderdagochtend alleen de ouders samen bewegen en
interessante thema’s
Meer informatie
Wilt u meer weten over het programma en/of u aanmelden?
Neem dan contact op met:
•	
Tanja Diepenmaat, t.diepenmaat@wijkracht.nl, telefoon
06 – 10273964
•	
Laura Hofte, l.hofte@fctwente.nl, telefoon 06 – 53209163
Dit gezinsprogramma is een initiatief vanuit het project Gezonde
Toekomst Dichterbij Hengelo in samenwerking met Scoren met
Gezondheid, dat mogelijk gemaakt wordt door Fonds Nuts Ohra
en waarin Wijkracht, gemeente Hengelo en Welbions samenwerken.

Collectes

Tot en met 10 maart collecteert Jantje Beton. Van 12 tot en met
17 maart collecteert Amnesty International.

Termijnverlenging
•	Grundellaan 36, 7552 ED, vervangen kozijnwerk in entree pui.
Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met
de welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 21-04-2018.
•	Oosterveldsingel 2, 4A, 4B en 4C (kavel 1), 7558 PJ, oprichten kantoorpand en plaatsen gevelreclame. Verlenging beslistermijn met maximaal 2 weken in verband met brandweertoetsing.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 13-03-2018.

Verleend
•	Amarilstraat 6-12, 7554 TV, kappen 2 haagbeuken (27-02-2018)
• Bornsestraat 33, 7556 BA, kappen 1 beuk (27-02-2018)
•	Kuipersdijk nabij 2 en nabij 20, 7552 BJ, kappen 7 lindes
(01-03-2018)
•	Mozartlaan nabij 10, 7557 DP, kappen 1 den (27-02-2018)
•	Nieuwstraat 16, 7551 CW (aanvraag gepubliceerd als Nieuwstraat 14 en 16), wijzigen pui begane grond en verwijderen
scheidingswand (22-02-2018)
•	Uitslagsweg 95-9, 7556 LN, plaatsen buitenunit naast zijgevel
voor koelingen in magazijn (23-02-2018)
•	Vlierbes 15 (kavel 4 Bos Zuid), 7559 RN (aanvraag gepubliceerd als Vlierbes nabij 19, kavel 4 Bos Zuid), oprichten woonhuis (28-02-2018)
•	Weerribben 8, 7559 VH, hebben uitweg (23-02-2018)
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.

Subsidie aanvragen
De subsidie is aan te vragen via het aanvraagformulier op www.
hengelo.nl > Gemeentebalie > Subsidies > Subsidie, Kom meedoen.
Mensen die zelf geen aanvraag willen indienen maar wel goede
ideeën hebben over dit onderwerp, kunnen hun idee doorgeven
aan de gemeente via e-mail zorgloket@hengelo.nl.

Uitgebreide procedure
Ontvangen
•	Brusselstraat 15, 7559 NN, brandveilig gebruiken school bij
verhuizen peuterspeelzaal (21-02-2018)
•	Lansinkweg 11, 7553 AG, handelen met gevolgen voor beschermde monumenten (uitbouwen woonhuis) (27-02-2018)
De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt te zijner
tijd eventueel zienswijzen indienen tegen de ontwerpbesluiten
die ter inzage worden gelegd.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
•	Earth Hour 2018, Enschedesestraat, 24 maart 2018
•	Hemelvaartsdagfeest, Burgemeester Jansenstraat, 10 mei 2018
•	Twents Speciaalbierfestival, Tuindorpstraat 61, 10 juni 2018
•	Tropical Day en Night, Burgemeester Jansenstraat, 30 juni 2018
Inzien en zienswijzen
U kunt de 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 aanvragen
een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt
u, wanneer u belanghebbende bent, een bezwaarschrift indienen.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Ingekomen meldingen
Het college van B en W heeft meldingen ontvangen voor:
•	Diamantstraat 44, I-Pack BV, veranderen bedrijf voor gekoeld
assembleren en verpakken ontbijt- en lunchpakketten
•	Oosterveldsingel 2, Xpert Data BV, oprichten kantoorpand met
logistieke hal
•	Weijinksweg 11, Lak Schadeherstel Twente, oprichten schadeherstelbedrijf
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 meldingen geen bezwaar- of beroepschrift indienen.

Maatwerkvoorschrift geluid
Het college van B en W heeft een maatwerkvoorschrift voor geluid vastgesteld voor:
•	Zuidelijke Havenweg 40, Thales Nederland BV, vervangen
maatwerkbesluit geluid 22-06-2016
Het vaststellen van een maatwerkvoorschrift voor geluid is nodig
voor een goed beheer van de beperkte geluidruimte op het gezoneerde bedrijventerrein Twentekanaal.
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 7 maart tot
en met 17 april 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.

www.hengelo.nl
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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 Atop Recycling
BV dat het voornemen bestaat om, in verband met sloopwerkzaamheden op een terrein aan de Floris Versterstraat, in de periode 12 maart tot en met 16 april 2018 gedurende ten hoogste
2 werkdagen over te gaan tot het mobiel breken van circa 2.000
kilo 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.

Verkeerszaken
Verkeersbesluit
Het college van B en W heeft een verkeersbesluit genomen voor
het instellen van een verbod om stil te staan op de Haaksbergerstraat, tussen de Binnenhavenstraat en de Kanaalstraat.
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 7 maart tot en met 17 april
2018 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.

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.
• W
 illem de Clerqstraat (tussen De Clerqdwarsstraat en
Industriestraat), tot en met 12 maart
• Industriestraat (tussen Willem de Clerqstraat en De Clerqdwarsstraat), 13 tot en met 26 maart
• Plein 1918 en deels Ketelstraat/Spinnersweg/Weversweg,
tot en met 30 maart
• Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot en
met kruising Buitenweg), tot en met 30 maart
• Westerflier, 12 tot en met 30 maart
• Twekkelerweg (t.h.v. sluizencomplex), 7 en 8 april
• Hoofdweg Mozartlaan (tussen Paganini-/Schützstraat en
Palestrina-/Griegstraat), tot en met 13 april
• Industriestraat (tussen De Clerqdwarsstraat en Dikkers),
27 maart tot en met 13 april
• Watertorenlaan (even zijde, tussen Socratesstraat en
Twekkelerplein), tot en met 20 april
• Enschedesestraat (tussen Drienerstraat en Nieuwstraat),
tot en met 20 april
• Rechterenstraat, 26 maart tot en met 4 mei
• Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot en
met kruising Vijverlaan), 19 maart tot en met 4 mei
• Rande, 30 april tot en met 18 mei
• Heeckerenstraat, 7 mei tot en met 8 juni
• Alerdinck, 4 tot en met 15 juni
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 31 augustus
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

08.03
09.03
09 &
10.03
10.03
12 t/m
17.03

Internationale Vrouwendag
Slingerbeurs
NLdoet!
Dag van de Natuur
Week van Zorg
en Welzijn

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.

