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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.
• Rudolfstraat (tussen Berfloweg en Karelstraat), tot en met
8 augustus
• Enschedesestraat (Telgen), 20 tot en met 28 augustus
• Kruisingen Zwavertsweg, 28 tot en met 30 augustus
• Castorweg (tussen Venusstraat en Saturnusstraat/hinder),
20 tot en met 31 augustus
• Siriusstraat (hinder), 20 tot en met 31 augustus
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 31 augustus
• Jupiterstraat (hinder), 3 tot en met 21 september
• Backenhagenlaan (hinder), 20 augustus tot en met 5 oktober
• Brouwerij (hinder), 21 augustus tot en met 5 oktober
• Castorweg (tussen Deurningerstraat en Old Ruitenborgh/hinder), 10 september tot en met 19 oktober
• Steenbokstraat (deels/hinder), 20 augustus tot en met
26 oktober
• Enschedesestraat (tot kruising Wemenstraat/Brinkstraat),
20 augustus tot en met eind november
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• A
 thenestraat 19, 7552 BR, plaatsen schutting (27-07-2018)
• Dasstraat 19 en 21, 7559 AA, wijzigen kozijn in voorgevel
(31-07-2018)
• Hassinkweg 8, 7556 BV, plaatsen vloeibare stikstoftank
(30-07-2018)
• Heliosstraat nabij 12, 7552 BN, oprichten 2-onder-1-kap
woning (30-07-2018)
• Jan Voermanstraat nabij 2, 7556 KT, oprichten 36 woningen
(26-07-2018)
• Meester Molendijkweg 74, 7559 DW, verbouwen woonhuis
(30-07-2018)
• Vosboerweg 7, 7556 BT, wijzigen gevels bedrijfspand
(31-07-2018)
• Vuurdoornplein 8, 7552 AG, plaatsen 2 reclameborden
(27-07-2018)
• Waarbekenweg nabij 23, 7553 KH, oprichten tiny house
(tijdelijk voor 5 jaar) (27-07-2018)
• Wegtersweg 37, 7556 BP, verbouwen/uitbreiden bedrijfspand
(26-07-2018)
• Willem de Clercqstraat 31B, 7553 VA, handelen in strijd met
bestemmingsplan (atelier op verdieping) (19-07-2018)
• Zuidelijke Havenweg 2, 7554 RR, uitbreiden bedrijfsgebouw
grootschalige opslag fase 4, wijzigen fase 2 en 3, en milieuneutraal wijzigen inrichting (31-07-2018)
• Zuidelijke Havenweg 4, 7554 RR, milieuneutraal wijzigen opslag (25-07-2018)
De publicatie van deze 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.

Verleend
• D
 eldenerstraat 25, 7551 AA, plaatsen reclame gevel (26-07-2018)
• Deurningerstraat 11, 7557 HA, plaatsen stalen balk woonhuis
(31-07-2018)
• Kievitstraat 23, 7557 AP, uitbreiden woonhuis (30-07-2018)
• Kotmansweg 15, 7557 GP, uitbreiden achtergevel woonhuis
(27-07-2018)
• Oosterbosweg 1, 7556 BZ, kappen 1 kastanje (31-07-2018)
• Oosterbosweg 4, 7556 BZ (aanvraag gepubliceerd als Oosterbosweg nabij 2), oprichten woonhuis (31-07-2018)
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.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
• S traatfeest, Spieringstraat, 8 september 2018
• Straatfeest, Woolderesweg (tussen Deldenerstraat en Weideweg),
8 september 2018

dinsdag 7 augustus 2018

Allereerste Zomerwethouders geïnstalleerd

Zomerfestival Hengelo van start!
Hengelo heeft deze zomer vier Zomerwethouders: Babbe,
Luuk, Indy en Milou vormen het Zomercollege tijdens de eerste editie van het Zomerfestival Hengelo. Elke woensdagmiddag in augustus is er in de binnenstad iets leuks te beleven
voor kinderen. Helemaal gratis! De Zomerwethouders zijn dan
als VIP aanwezig en maken er een leuke rapportage van.
Kidsmiddagen in augustus
08.08 Beachparty@STRAND074, Schouwburgplein
15.08 Dance074, Brinkplein (i.s.m. Dansschool Kidans)
22.08 Voetbaltoernooi, Brinkplein (i.s.m. FC Twente Scoren i/d wijk)
29.08 Jeu de Boules, Pastorieplein
De kidsmiddagen zijn een belangrijk onderdeel van het Zomerfestival, met leuke en afwisselende activiteiten en evenementen
in de binnenstad voor jong en oud. Meer informatie vindt u op
www.hengelopromotie.nl/zomerfestival.
Zomerfestival Hengelo
Het zomerfestival wordt georganiseerd door de gemeente Hengelo, Hengelo Promotie en Stichting Centrummanagement Hengelo.
Zij willen gedurende de werkzaamheden die de komende jaren
vanuit het Actieplan Binnenstad worden uitgevoerd zorgen voor
meer evenementen en activiteiten in de binnenstad. Dit Zomerfestival is daarvan het eerste voorbeeld.
• K
 eep them rolling, buitengebied Oele/Beckum, 8 en
9 september 2018
• Buurtfeest, Nicolaasstraat, 22 september 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
• B
 uurtfeest 100 jaar Nijverheid, Paulinastraat, 24 en
25 augustus 2018
• Lus van Beckum, route door Beckum, 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 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.

Wet bodembescherming
Instemming schriftelijk verslag
Het college van B en W heeft ingestemd met het schriftelijk verslag van de uitvoering van de bodemsanering aan de:
• Deldenerstraat 1, kadastrale sectie O 3923 (artikel 39c Wbb en
artikel 39d Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 15 augustus tot en met 25 september 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.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit
besluit bezwaar maken bij het college van B en W. Kijk voor meer
informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Verkeerszaken

De zomerwethouders werden op 1 augustus tijdens de eerste kidsmiddag Gamecity074 geïnstalleerd door locoburgemeester Gerard
Gerrits. Volg hun belevenissen via #zomerfestivalhengelo.
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
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.

Verkeersbesluiten
Het college van B en W heeft de volgende verkeersbesluiten
genomen:
• Het verruimen van de 30 km/uur zone in ’t Loo/Boekeloseweg
• Het tijdelijk instellen van een tweezijdig parkeerverbod in de
Molenkampweg voor de periode van 27 augustus 2018 tot
31 maart 2019, of zoveel eerder indien mogelijk.
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 8 augustus tot en met
18 september 2018 inzien bij het Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Wanneer u belanghebbende bent,

t/m 30.09

08.08 Beachparty@STRAND074
10.08 Salsa Open Air
t/m 31.08 STRAND074

