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dinsdag 8 mei 2018

Hengelo in het kort
Gemeente gesloten

Doekjes, vet, verf, chemicaliën en medicijnen?

De gemeente is op donderdag 10 mei (Hemelvaart) en vrijdag
11 mei gesloten.

Vezeldoekjes, billendoekjes, vochtige doekjes, frituurvet en
olie veroorzaken verstoppingen in het riool. Verfresten, chemicaliën en medicijnen in het riool verstoren het waterzuiveringsproces. Spoel ze dus niet door het toilet of de gootsteen.

Ophalen afval

Op donderdag 10 mei (Hemelvaart) wordt uw afval niet opgehaald. In plaats daarvan komt Twente Milieu op zaterdag
12 mei langs. Let op dat u dat u het juiste afval voor 07.30
uur aan straat zet.
Het Milieupark en het kantoor van Twente Milieu aan de Wegtersweg zijn op donderdag 10 mei gesloten.

Collectes

Tot en met 12 mei wordt er niet gecollecteerd. Van 14 tot en met
19 mei collecteert het Longfonds.

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.
• Rechterenstraat, tot en met 4 mei
• Enschedesestraat (tussen Drienerstraat en Nieuwstraat), tot
en met 8 mei
• Gieskesstraat (tussen parkeergarage en Veloursstraat), tot
en met 9 mei
• Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot en
met kruising Buitenweg), tot en met 18 mei
• Rande, tot en met 18 mei
• Industriestraat (tussen Dikkerscomplex en Kerkstraat/
Esrein), tot en met 25 mei
• Kruising Wethouder Kampstraat/Helhoesstraat, 14 tot en
met 25 mei
• Marathonlaan (tussen Twekkelerweg en Heraklesstraat), tot
en met 1 juni
• Esrein (tussen Kerkstraat en Appendage), tot en met 8 juni
• Heeckerenstraat, tot en met 8 juni
• Alerdinck, 4 tot en met 15 juni
• Ketelstraat (tussen kruising Weversweg/Spinnersweg tot en
met kruising Vijverlaan), tot en met 15 juni
• Esrein (tussen Appendage en Laan Hart van Zuid), tot en met
22 juni
• Robijnstraat en Barnsteenstraat (hinder, één weghelft), tot
en met 29 juni
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 31 augustus
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Onherroepelijk
Het volgende bestemmingsplan is op 2 mei 2018 onherroepelijk
geworden.
• Hengelo Noord, Hasseler Es
Het plan is op 6 maart 2018 vastgesteld door de gemeenteraad.
Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken
lagen van 21 maart tot en met 1 mei 2018 ter inzage. Tijdens deze
inzagetermijn is geen beroep ingesteld bij de Raad van State.
Inzien
U kunt het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling
Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en
op www.hengelo.nl/?id= NL.IMRO.0164.BP0098-0301.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Bartelinkslaantje nabij 22, 7558 PS, kappen 1 spar
(25-04-2018)
•	Bartelinkslaantje nabij 22, 7558 PS, kappen 7 dennen
(16-04-2018)
•	Brinkstraat nabij 14, 7551 CC, kandelaberen 15 platanen
(30-04-2018)
•	Diamantstraat nabij 44/hoek Boekeloseweg, 7554 TA,
kappen 2 coniferen (17-04-2018)
•	Esrein 5, 7553 CX, wijzigen brandscheiding (27-04-2018)
•	Fien de la Marstraat 17, 7558 MB, plaatsen schutting/erfafscheiding (25-04-2018)
•	Jan Kroezestraat nabij 11, 7552 GS, kappen 1 eik (23-04-2018)
•	Karel Geraldstraat nabij 11, 7552 GT, kappen 1 es (24-04-2018)

Niet in het riool!

Waarom?
Een goed werkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid.
Afvalwater in het riool wordt gezuiverd, zodat het weer schoon
terug kan in de natuur. U kunt zelf bijdragen aan een goed werkend riool en aan schoon water in de stad door het riool alleen
te gebruiken waarvoor het is bedoeld: poep, plas en toiletpapier!
Wat moet waar?
•	Vezeldoekjes, billendoekjes en vochtige doekjes: in de afvalbak.
Tip: zet een prullenbakje naast de wc.

•	Lou Bandystraat nabij 40, 7558 ZE, afzetten elzenbroekbos
(24-04-2018)
•	Peckedam nabij 1, 7556 NJ, kappen 3 lijsterbessen (23-04-2018)
• Tuindorpstraat 11, 7551 AW, kappen 2 berken (01-05-2018)
•	Westermaatsweg 7, 7556 BW, kappen 1 den (19-04-2018)
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.

Verleend
• B
 ronforelstraat 70 t/m 96, 7559 ME (aanvraag gepubliceerd
als Bronforelstraat tegenover 43), oprichten 14 grondgebonden
eengezinswoningen met berging en erfafscheiding (26-04-2018)
•	Kers nabij 9 (kavel 3), 7559 RT, hebben uitweg (26-04-2018)
•	M.A. de Ruyterstraat 56, 7556 CZ, vervangen handelsreclame
(26-04-2018)
•	Van Koetsveldstraat nabij 5, 7552 WB, kappen 1 sierappel,
1 spar en 2 cipressen (26-04-2018)
•	Willem de Kooningstraat 20, 7556 PM (aanvraag gepubliceerd
als Willem de Kooningstraat nabij 9, kavel 5), oprichten woonhuis met garage en hebben uitweg (26-04-2018)
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
•	Plaatsen podia, Schouwburgplein, 20 mei, 2, 9, 10, 23 en
24 juni, 8 en 9 september 2018
•	Babylon, Hasselerbaan t.h.v. groentuin, 13 en 14 juli 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 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.

Verleend
•	Live muziek op koopavonden, nabij Burgemeester Jansenplein, 3 mei tot en met 27 september 2018
•	Reuring in de Stad, binnenstad, 5 mei 2018
•	Haunted Hengelo, Schouwburgplein en Stationsplein, 9 tot en
met 19 mei 2018
• Pinksterfeesten Beckum, Haaksbergerstraat, 18 tot en met
21 mei 2018
•	Groen- en tuinmarkt, De Wetstraat, 19 mei 2018
•	Twenterun, Gieterij 200, 25 en 26 mei 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 Irma Linderman. Kijk voor meer
informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

•	Frituurvet en olie: giet het in
een plastic fles of leeg melkpak en lever die in bij het
Milieupark aan de Wegtersweg o f bij een vet-recyclecontainer bij een supermarkt.
Tip: klein restje in de pan?
Veeg het op met keukenrol,
daarna in de afvalbak.
•	Verfresten en chemicaliën: in de chemobak.
•	Oude medicijnen: naar de apotheek.
Kijk voor meer informatie op
www.nietinhetriool.nl.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Ingekomen melding
Het college van B en W heeft een melding ontvangen voor:
• Wegtersweg 28A, Welkoop Hengelo, veranderen verkooppunt
land- en tuinbouwbenodigdheden, doe-het-zelf artikelen en
consumentenvuurwerk
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.

Verkeerszaken
Verkeersbesluit
Het college van B en W heeft een verkeersbesluit genomen voor
het aanwijzen van vier algemene gehandicaptenparkeerplaatsen
bij het FBK-stadion en Sports Centre Hengelo.
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 9 mei tot en met 19 juni 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.

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

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

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
Let op: De balies zijn op donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei
gesloten.

09 t/m
19.05 Haunted Hengelo
10.05 KRANG Festival
10.05 Hemelvaartfestiviteiten
13.05 Nationale Molendag/
Watermolen Oele open

