Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Inloopbijeenkomst Ketelstraat
en omgeving

Bouw uw droomhuis in Dalmeden

Kavels Meander Zuid in de verkoop

Start
verkoop vanaf
26 januari
16.00 uur

Op woensdag 10 januari is er een inloopbijeenkomst over de
rioolvervanging in de Ketelstraat en delen van de Weversweg en
Spinnersweg, en nieuwe bestrating in de Kettingstraat. U bent
tussen 17.00 en 19.00 uur van harte welkom in wijkcentrum
’t Lansink, Twijnstraat 6. Medewerkers van de gemeente en van
de aannemer zijn aanwezig om de werkzaamheden en planning
toe te lichten en vragen te beantwoorden. U kunt binnenlopen
wanneer het u uitkomt.

De gemeenteraad vergadert
Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 16 januari vanaf 19.30
uur in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda
staan onder meer:
•	
Eindafrekening fractieondersteuning 2016
•	
Aanbeveling herbenoeming burgemeester S.W.J.G. Schelberg
als burgemeester van Hengelo
	(De concept aanbeveling wordt in beslotenheid besproken en
vastgesteld. Aansluitend wordt de aanbeveling in de openbare
raadsvergadering van 16 januari bekendgemaakt.)

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag
17 januari in ‘t Berflo, Apolloplein 1. Het programma is als volgt:
Theaterzaal
19.30 - 21.00 uur
		
21.15 - 22.45 uur
		

Vaststellen bestemmingsplan Centrum 2013,
Badhuis
Uitvoeringskrediet Enschedesestraat
Voorbereidingskrediet herinrichting Marktplein

Ruimte 1 (boven)
19.30 - 20.30 uur Rekenkameronderzoek ‘Grip op Afval’
21.00 - 22.00 uur Algemene Plaatselijke Verordening
Wilt u weten hoe u mee kunt praten? Kijk dan op www.hengelo.nl/
politiekemarkt.
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.

Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 21 maart
Maandag 5 februari is de dag van de kandidaatstelling voor de
leden van de gemeenteraad van Hengelo. Op die dag kunnen
politieke partijen hun kandidatenlijsten inleveren bij Astrid Mos
en Max van Ravensberg van de afdeling Burgerzaken (stadskantoor, Hazenweg 121). Inleveren kan van 09.00 tot 17.00 uur.
Op www.kiesraad.nl kunt u software (OSV) downloaden voor het
opstellen van uw kandidatenlijst. Deze software bevat ook alle
bijbehorende formulieren, zoals:
•	
De kandidatenlijsten (model H 1)
•	
De instemmingsverklaringen (model H 9)
•	
De machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een
partij boven de kandidatenlijst (model H 3-1)
•	
De ondersteuningsverklaringen (model H 4)
Waarborgsom
Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225 worden betaald, tenzij de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen
in 2014 al één of meer zetels in de raad van Hengelo heeft gehaald. Het bedrag moet worden overgemaakt op rekeningnummer
NL44BNGH0285003798 o.v.v. ‘Waarborgsom kandidaatstelling’ en
de naam van de politieke partij. De gemeente moet de waarborgsom uiterlijk op maandag 22 januari 2018 ontvangen hebben.

Verlengen digitale parkeervergunning/-ontheffing
Verleng uw digitale parkeervergunning (gebied betaald parkeren) of parkeerontheffing (gebied blauwe zone) op tijd om een
bekeuring te voorkomen. In de digitale parkeerbalie regelt u zelf
de verlenging.
Ga naar https://parkeren.hengelo.nl, log in en kies voor ‘Verlengen’. Nadat u akkoord bent gegaan en hebt betaald, beschikt
u vanaf de nieuwe ingangsdatum over een geldige digitale parkeervergunning/-ontheffing.
U kunt via deze digitale balie ook voor een papieren bezoekersontheffing kiezen. Die moet u vervolgens nog wel ophalen in het
stadskantoor.
Geen internet?
Dan bent u welkom bij het Publieksplein in het stadskantoor aan
de Hazenweg 121. De baliemedewerker regelt uw verlenging. Bij
de balie kunt u contant betalen of pinnen.

Binnenkort gaan de kavels in Meander Zuid in de verkoop. In
Meander woont u prachtig in het groen en ook water speelt er
een belangrijke rol. Bomen, houtsingels en hagen geven de
buurtjes waaruit Meander is opgebouwd de nodige beslotenheid en intimiteit. In totaal komen er in de eerste fase van
Meander Zuid 57 bouwkavels, variërend in grootte van 442 m²
tot 795 m².

Kavels in verkoop vrijdag 26 januari
Wilt u een van deze kavels? Kom dan op vrijdag 26 januari naar
de start verkoop. De locatie van de start verkoop wordt op de dag
zelf, om 16.00 uur bekendgemaakt via www.wonenindalmeden.
nl. Dan kunt u naar deze locatie komen en aangeven op welke
kavel u een optie wilt. Wie het eerst komt, mag het eerst kiezen.
Dit kan tot uiterlijk 19.00 uur.

Inloopbijeenkomst dinsdag 16 januari
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden in dit unieke stukje
Dalmeden? Kom dan op dinsdag 16 januari naar de inloopbijeenkomst over Meander Zuid, tussen 17.30 en 20.00 uur in de
bedrijfskantine van het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Er is
om 18.00 uur en om 19.30 uur een korte presentatie. Tussendoor
kunt u vragen stellen aan de uitgiftemedewerkers. Bekijk alvast
de verkoopbrochure op www.wonenindalmeden.nl.

Kunt u er niet bij zijn, maar wilt u wel een kavel?
Dan kunt u vrijdag 26 januari vanaf 19.00 uur uitsluitend mailen naar dalmeden@hengelo.nl met als onderwerp ‘Kavel Meander
Zuid’. Na 19.00 uur kunt u zien welke kavels nog beschikbaar zijn
via de kavelkiezer op www.wonenindalmeden.nl en via Facebook
> Kavels in Hengelo. E-mails die op 26 januari vóór 19.00 uur
binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Officiële bekendmakingen
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Hengelo 2018
Vastgesteld
Het college van B en W heeft op 21 november 2017 de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Hengelo 2018
vastgesteld. De beleidsregels zijn aangepast zodat ze weer aansluiten bij de wijzigingen in de Verordening maatschappelijke
ondersteuning en de recente jurisprudentie. De belangrijkste
wijziging is dat nu uitvoerig en helder beschreven staat welke
criteria gelden om in aanmerking te komen voor ondersteuning
beschermd wonen.
Inzien
U kunt de beleidsregels inzien op www.hengelo.nl > Gemeentebalie
> zoek op ‘Maatschappelijke ondersteuning’.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• Anninksweg 135, 7552 DX, oprichten woning (22-12-2017)
•	Athenestraat 13, 15, 17 en 19, 7552 BR, aanleggen 4 uitwegen
(22-12-2017)
•	Bijenkorf 80, 7559 EP, hebben uitweg (21-12-2017)
•	Dalmedenweg nabij 6C, 7559 RA, oprichten woonhuis
(22-12-2017)
•	Heliosstraat nabij 21, 7552 TZ, oprichten woning (24-12-2017)
•	Jacob Marisstraat en omgeving, 7556 KD, kappen 82 houtopstanden Hengelose Es (22-12-2017)
•	Veenbes nabij 4 (kavel 10), 7559 RP, oprichten woning
(22-12-2017)
•	Vlierbes nabij 11 (kavel 3), 7559 RN, oprichten woning en
hebben uitweg (28-12-2017)
•	Zoutwinningsweg nabij 25, 7554 RP, realiseren bedrijfsverzamelgebouw (22-12-2017)

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
•	Laan Hart van Zuid tussen Esrein 15 en Langelermaatweg 4,
7553 JD, plaatsen duikerbrug. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met de constructieberekeningen. Door
dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 14-02-2018.

Verleend
•	Bachstraat nabij 9, 7557 VM, kappen 1 lijsterbes (04-01-2018)
•	Bankastraat nabij 91, 7556 AR, kappen 1 berk (04-01-2018)
•	Boekeloseweg 117, 7553 DM, plaatsen kapconstructie op
bestaand dak tussen 2 gebouwen (04-01-2018)
•	Burgemeester Jansenplein nabij 29 (voorzijde), 7551 ED,
kappen 1 blauwe ceder (03-01-2018)
• Cruys Voorberghstraat 68, 7558 WK, plaatsen schutting
(03-01-2018)
•	Eduard Verkadestraat nabij 34, 7558 TE, kappen 1 els
(29-12-2017)
•	Koekoekweg 48, 7557 PH, uitbreiden verdieping (03-01-2018)
•	P.C. Borstlaan 60 t/m 114, 7555 SH, oprichten 2 fietsenbergingen bij appartementen (04-01-2018)
•	Rotersweg 23, 7554 RA, wijzigen situering woning (02-01-2018)
•	Simon Vestdijkstraat 68, 7552 NP, plaatsen dakkapel
(04-01-2018)
•	Starterstraat 3, 7552 MV, kappen 1 naaldboom (03-01-2018)
•	Steenzoutweg 16, 7554 RN, kappen 3 eiken en 2 wilgen
(04-01-2018)
•	Topaasstraat 18, 7554 TH, vervangen vloeren voor nieuwe fundamenten (intern) (02-01-2018)
•	Twekkelerweg 319, 7554 SC, kappen 1 kastanje en 2 esdoorns
(03-01-2018)
•	Verlengde Polluxweg nabij 10, 7557 XH, knotten 1 eik
(04-01-2018)

Nieuwe naam en locatie!

www.hengelo.nl
dinsdag 9 januari 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.

Uitgebreide procedure
Ontvangen
•	Langelermaatweg nabij 13, 7553 JD, handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening (realiseren installatiegebouw) en
hebben uitweg (28-12-2017)
De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. U kunt te zijner tijd
eventueel zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter
inzage wordt gelegd.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
•	Carnavalsoptocht basisschool R.K. Sint Jan, route omgeving
Oude Postweg, 9 februari 2018
•	Antiek- en curiosamarkt, Markt, 8 juni en 7 september
•	Snuffelmarkt, Markt, 11 mei en 10 augustus
• Lintmarkt, Nieuwstraat/Molenstraat/Drienerstraat/Enschedesestraat/Telgen, 29 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.

Hengelo Promotie is hét Hengelose Bureau voor toerisme,
evenementen en stadpromotie. Je vindt ons in ons nieuwe
pand aan de Markt 8 (hoek Molenstraat).
Je kunt bij ons terecht van maandag t/m
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Kijk
voor meer info op hengelopromotie.nl.

Goed uit elkaar!

Wegwijzer

Gaan jullie uit elkaar en hebben jullie kinderen? Of je nu wilt of niet: je
toekomstige ex en jij blijven altijd
met elkaar verbonden. Nu en in de
toekomst. Bij Goed uit elkaar! denkt
een professional met jullie mee
over hoe je de scheiding kunt aanpakken en wat er geregeld
moet worden voor jullie en voor de kinderen. Doel van Goed uit
elkaar! is het voorkomen van problemen door de scheiding voor
de kinderen en toekomstige ex-partner.

Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
WhatsApp:
Website:
Contact:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

Als je uit elkaar gaat, moet je praktische dingen regelen en
afspraken maken over de toekomst. Je hebt hier op dit moment
waarschijnlijk zelf ook nog veel vragen over. Goed uit elkaar!
kan jullie helpen orde te scheppen in die chaos. Zodat jullie
afspraken maken, die het beste passen bij jullie en jullie kinderen. Meer informatie vind je op www.wijkrachthengelo.nl > Wij
bieden > Projecten.

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.
• Twekkelerweg t.h.v. nr. 217 (hinder, 1 weghelft), 9 tot en
met 11 januari
• Boerhaavelaan, t/m 26 januari
• Gieskesstraat (deels), tot en met 29 januari
• Watertorenlaan (oneven zijde, tussen Stroweg en Waarbekenweg) en deel Waarbekenweg, tot en met 23 februari
• 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

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.

