Informatie van de gemeente Hengelo

Coming Out Dag en Week
Hengelo hangt net als tientallen andere steden de regenboogvlag uit op Coming Out Dag op donderdag 11 oktober.
De vlag is in top bij het stadskantoor aan de Hazenweg en bij
gebouw Markant op de hoek Deldenerstraat/Marskant , en bij
nog ruim 30 andere organisaties. De Nationale Coming Out
Dag benadrukt dat iedereen het hele jaar door zichzelf moet
kunnen zijn. Het thema van dit jaar is ‘Anders is ook gewoon’.
Daarmee wordt benadrukt dat ‘jezelf kunnen zijn’ op vele manieren kan en dat iedereen, ongeacht seksuele geaardheid,
erbij hoort in Hengelo.
Waar staat de regenboogvlag voor?
Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, zich geaccepteerd en sociaal
veilig voelen. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de
sport, in eigen sociale kring of waar dan ook. De regenboogvlag
symboliseert dit voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen,
biseksuelen en transgenders. De vlag wordt gehesen om deze
boodschap gezamenlijk kracht bij te zetten. Een zichtbare ondersteuning van de gemeente voor LHBT-inwoners zelf, maar ook
een boodschap aan alle Hengelose inwoners en organisaties om
zich daarvoor in te zetten.

Vanaf 09.30 uur is er elk half uur een rondleiding met een archeoloog, die uitleg geeft over de opgraving en vertelt over de
vondsten en sporen en wat zij betekenen. Trekt u wel stevige
schoenen aan?

Inloopbijeenkomst Nijverheid
aardgasvrij
De Nijverheid krijgt van
de minister een bijdrage
van 4,25 miljoen euro om
in deze buurt minimaal
500 woningen aardgasvrij te maken. Hoe de 500
woningen aardgasvrij gemaakt gaan worden, wordt samen met de bewoners bepaald.
Hierover willen de gemeente en Welbions graag met de bewoners in gesprek, zowel huurders als woningeigenaren.
Woont u in de Nijverheid, dan bent u van harte uitgenodigd
om uw vragen, ideeën en opmerkingen te bespreken. U bent
welkom op maandag 15 oktober tussen 16.00 en 20.00 uur
in De Klokstee, Wilderinkstraat 5. De koffie en thee met iets
lekkers staan klaar.

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt op woensdag 17 oktober een Politieke
Markt in ‘t Berflo (Theaterzaal), Apolloplein 1. Het programma:
19.00 - 20.15 uur Tweede Beleidsrapportage 2019
20.30 - 22.30 uur	Integraal risicomanagement en weerstandsvermogen
			 Beleidsbegroting 2019-2022
			 Belastingtarieven 2019
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.

Lancering StarteninTwente.nl

StarteninTwente.nl is hét nieuwe online platform voor Twentse
starters. 12 Twentse gemeenten en ROZ zijn samen met het bedrijf
InnoValor de afgelopen maanden druk bezig geweest om het platform inhoud en vorm te geven. Het platform wordt feestelijk gelanceerd op donderdag 18 oktober van 09.30 tot 11.30 uur op Vliegveld Twente (Hangar 11, voorafgaand aan het Business Festival).
Niet alleen pas gestarte ondernemers en mensen met plannen om
een eigen bedrijf te beginnen zijn welkom, maar ook vertegenwoordigers van onderwijs, gemeenten en andere geïnteresseerden.
Aanmelden
Deelname is gratis. Wel graag aanmelden via ROZ, telefoon (074)
241 5100 of e-mail info@rozgroep.nl.
Kijk voor meer informatie en het programma op www.rozgroep.nl
> Launch event StarteninTwente.nl. Het nieuwe platform is binnenkort te bekijken en te gebruiken via www.startenintwente.nl.

Collectes

Tot en met 13 oktober collecteert de Nederlandse Brandwonden
Stichting. Van 15 tot en met 20 oktober collecteren EHBO
afdeling Hengelo en Bartiméus Sonneheerdt.

Activiteiten Coming Out Week 8 tot en met 14 oktober
Omdat aandacht voor de positie van LHBT-ers nog steeds nodig
is, breidt Hengelo ook dit jaar de Coming Out Dag uit naar een
Coming Out Week. Samen met Enschede worden er in beide steden
diverse activiteiten georganiseerd.
In Hengelo ligt de nadruk dit jaar op transgenderpersonen. Dat gebeurt onder meer door een grote fototentoonstelling met als titel:
‘Wat man? Wat vrouw? Mens!’ in HeArtGallery, Drienerstraat 35, en
een lezing voor ouders van transgenderkinderen. De bibliotheek
heeft deze week twee leestafels met literatuur voor volwassenen
én jongeren waarin het thema LHBT een rol speelt, en er is een
lezing over homoseksualiteit binnen de christelijke gemeenschap.

Officiële bekendmakingen
Definitief verzoek referendum afvalbeleid
Afgewezen
De gemeenteraad heeft op 2 oktober 2018 besloten dat er geen
referendum over het afvalbeleid zal plaatsvinden. Nadat de gemeenteraad op 18 juli 2018 akkoord was gegaan met het inleidend verzoek, hadden kiesgerechtigde inwoners van Hengelo zes
weken de gelegenheid om een ondersteuningsverklaring voor het
definitief verzoek in te dienen. Er waren in totaal 1.422 geldige verklaringen ingediend. Dat was niet genoeg, het hadden er
minimaal 2.914 moeten zijn. De referendumcommissie heeft het
proces en de uitkomst beoordeeld en het college van B en W en
de gemeenteraad geadviseerd om het referendum niet te laten
plaatsvinden. De gemeenteraad heeft dit advies overgenomen.
Inzien en bezwaar
U kunt het raadsbesluit van 10 oktober tot en met 20 november 2018 inzien bij het Publieksplein in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl > Gemeentebalie > zoek op
‘Verzoek referendum afvalbeleid’. Tegen het raadsbesluit kunt u
gedurende de inzagetermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de raadsgriffie.

Wet kinderopvang
Uitschrijving
Uit het Landelijk Register Kinderopvang is uitgeschreven:
•	Kinderopvang Hebbes BV, locatie Peuteropvang ‘t Heem,
Gerststraat 2, 7552 DV, peuteropvang voor 16 kindplaatsen
(registratienummer LRK: 915176592), per 22 oktober 2018
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Meldpunt
Kinderopvang.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• Berkellaan 32, 7555 KP, plaatsen schuur (28-09-2018)
• Bruno Walterstraat nabij 27, 7558 DV, kappen 1 den (26-09-2018)
•	Brusselstraat 131 (nabij Luxemburgstraat 1), 7559 NA,
hebben uitweg (24-09-2018)
•	César Franckstraat 1 t/m 23-I (oneven), 7557 EA, groot onderhoud 18 woningen (02-10-2018)
•	César Franckstraat 25 t/m 47-I (oneven), 7557 EB, groot
onderhoud 18 woningen (02-10-2018)
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Hebt u altijd al eens een echte archeologische opgraving van nabij willen zien? Kom dan op zaterdag 13 oktober tussen 09.00
en 12.00 uur langs aan de Duizendpoot, bij de bouwkeet op
de kop van de Beekjuffer (in Broek Noord). Daar vindt op dit
moment een van de grootste opgravingen in Twente plaats, met
interessante sporen uit o.a. de IJzertijd. Onder het genot van
een kop koffie, thee of warme chocolademelk kunt u de eerste
vondsten en enkele foto’s van de opgraving bekijken.

Anders is ook gewoon

A

Hengelo in het kort
Kom langs bij archeologische
opgraving

Ook in de stad is de Coming Out Week zichtbaar en merkbaar: de
grote LED-schermen op de Markt en bij Metropool tonen deze week
het beeldmerk van de Hengelose regenboogbank en een deel van
de Hengelose horeca ‘vlagt’ mee. Het personeel bekent kleur en
draagt een regenboogbutton, serveert drankjes op regenboogviltjes en een aantal cafés en restaurants serveren een speciaal
regenbooggerecht. Ook brandt de verlichting in de Pastoriestraat
en op de Markt deze week in regenboogkleuren.
Meer informatie
Kijk voor een overzicht van alle activiteiten in Hengelo op www.
hengelo.nl/comingoutweekhengelo. Kijk voor meer informatie
over de Coming Out Week en alle activiteiten in Enschede en
Hengelo op www.regenboogtwente.nl.
Individuen, bedrijven en maatschappelijke instellingen hebben een
eigen verantwoordelijkheid om de positie van LHBT-ers te verbeteren.
Waar veiligheid en sociale acceptatie achterblijft, zet de overheid
zich in. En dat is helaas nog steeds nodig. De Coming Out Dag is
aanleiding voor een zichtbaar gezamenlijk statement.

• C ésar Franckstraat 49 t/m 71 (oneven), 7557 EC, groot
onderhoud 18 woningen (02-10-2018)
• Hazelaarweg 27, 7556 DN, veranderen/vergroten woonhuis
(30-09-2018)
•	Houtmaatweg 20, 7556 PC, plaatsen hekwerk (26-09-2018)
•	Jacob Obrechtstraat 1 t/m 19-I (oneven), 7557 TC, groot
onderhoud 15 woningen (02-10-2018)
•	Kokerjuffer 15, 7559 DM, plaatsen dakopbouw (27-09-2018)
•	Largohof 1 t/m 19-I (oneven), 7557 TE, groot onderhoud
15 woningen (02-10-2018)
•	Moderatohof 1 t/m 19-I (oneven), 7557 TK, groot onderhoud
15 woningen (02-10-2018)
•	Mozartlaan 82-I t/m 96-I (even), 7557 DS, groot onderhoud
12 woningen (02-10-2018)
•	Mozartlaan 98-I t/m 112-I (even), 7557 DT, groot onderhoud
12 woningen (02-10-2018)
•	Mozartlaan 134-I t/m 138-I (even), 7557 DV, groot onderhoud 12 woningen (02-10-2018)
• Ockeghemstraat 1 t/m 19-I (oneven), 7557 CG, groot onderhoud 15 woningen (02-10-2018)
•	Prestohof 1 t/m 19-I (oneven), 7557 TA, groot onderhoud
15 woningen (02-10-2018)
•	Ratelaar 14, 7559 EN, hebben uitweg (26-09-2018)
•	Topweg nabij 45, 7559 PG, kappen circa 40 populieren
(02-10-2018)
•	Schubertstraat 34 t/m 52-I (even), 7557 CN, groot onderhoud 15 woningen (02-10-2018)
•	Schubertstraat 54 t/m 72-I (even), 7557 CP, groot onderhoud 15 woningen (02-10-2018)
•	Wagnerstraat 1 t/m 19-I (oneven), 7557 TH, groot onderhoud 15 woningen (02-10-2018)
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
•	Bronkhorststraat 9, 7555 MK, plaatsen erfafscheiding. Opschorten beslistermijn op verzoek van de aanvrager. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 13-11-2018.
•	Eggerinksweg 15, 7556 AG, uitbreiden bedrijfspand. Opschorten beslistermijn op verzoek van de aanvrager. Door dit besluit
is de uiterste nieuwe beslisdatum 20-11-2018.
•	Krombekkenweg nabij 10 (Meander Zuid kavel 11), 7559 PV,
oprichten woonhuis. Opschorten beslistermijn op verzoek van
de aanvrager. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
01-05-2019.
•	Krombekkenweg nabij 10 (Meander Zuid kavel 52), 7559 PV,
oprichten woonhuis. Opschorten beslistermijn op verzoek van
de aanvrager. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
01-05-2019.
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12.10 Blues Festival
t/m 14.10 Coming Out Week

dinsdag 9 oktober 2018

•	Meander Zuid (kavel 31), 7559 PT (aanvraag gepubliceerd als
Bornsedijk nabij 40, Meander Zuid kavel 31), oprichten woonhuis en hebben uitweg. Opschorten beslistermijn op verzoek
van de aanvrager. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 01-08-2019.
•	Thorbeckestraat 13, 7553 AT, vergroten woonhuis. Verlenging
beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
18-11-2018.

Verleend
•	Cronjéstraat 48, 7551 GE, plaatsen 2 dakkapellen voorzijde
(27-09-2018)
•	H. Leefsmastraat 102 t/m 122 (even) en 142 t/m 148
(even), M.C. Escherstraat 10 t/m 24 (even) en 25 t/m 41
(oneven), Coba Ritsemastraat 2 t/m 14 (even), Ferdinand
Boersmastraat 1 t/m 17 (oneven) en 26 t/m 46 (even),
7556 KT (aanvraag gepubliceerd als Jan Voermanstraat nabij 2),
oprichten 59 grondgebonden woningen (03-10-2018)
•	Kruisspin 7, 7559 EL, plaatsen berging, technische ruimte en
schutting (27-09-2018)
• Langelermaatweg 207, 7553 JH, renoveren woonhuis (01-10-2018)
•	Lansinkesweg 59, 7553 AE, veranderen brandweerkazerne
Hengelo Centrum (03-10-2018)
•	Markt 1, 7551 CG, wijzigen brandcompartiment winkelruimte
(27-09-2018)
•	Meester Molendijkweg 37, 7559 DP, plaatsen dakkapel
(01-10-2018)
•	Opaalstraat 60, 7554 TS, veranderen/vergroten bedrijfspand
(01-10-2018)
•	Rachmaninofstraat 20, 7558 DN, plaatsen extra kozijn voorgevel (01-10-2018)
•	Robert Kochstraat 11, 7555 AM, plaatsen dakopbouw
(01-10-2018)
•	Steenbakkersweg 11 t/m 97, 7557 LS (aanvraag gepubliceerd
als Boekeloseweg 24 en 26 en Steenbakkersweg 25), veranderen
kantoorpand tot 44 appartementen (03-10-2018)
•	Zuidelijke Havenweg 2 en 4, 7554 RR, uitbreiden bedrijfsgebouw grootschalige opslag fase 4, wijzigen fase 2 en 3, en
milieuneutraal wijzigen inrichting (27-09-2018)
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
Ontwerpbesluit
•	Harmsveldweg 4, 7556 LL, brandveilig gebruiken schoolgebouw (04-10-2018)
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 10 oktober tot en met
20 november 2018 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en
Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de
inzagetermijn kunt u schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van B en W. Desgewenst kunt u mondeling uw zienswijzen
kenbaar maken.

Besluit intrekking vergunning
Het college van B en W heeft besloten de omgevingsvergunning
in te trekken voor:
•	Opaalstraat 60, Spinelstraat 39, 7554 TW, OPRA Turbines BV
in verband met verhuizing
Inzien en beroep
U kunt de desbetreffende stukken van 10 oktober tot en met
20 november 2018 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en
Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de
inzagetermijn kunt u, mits u belanghebbende bent en tijdig een
zienswijze naar voren hebt gebracht, schriftelijk beroep instellen
bij de afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Overijssel. Indien
beroep wordt ingesteld, kan ook de Voorzieningenrechter van de
rechtbank Overijssel worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
•	IJsbaan Winters Hengelo, Markt, 7 december 2018 tot en met
6 januari 2019
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 aanvraag een besluit heeft genomen, wordt
deze gepubliceerd. Daarna kunt u, wanneer u belanghebbende
bent, een bezwaarschrift indienen.

Verleend
•	Bokbierdag, Burg. Jansenplein 23 en 25, 21 oktober 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 dit besluit kunt u desgewenst, gedurende zes weken na de datum van verzending van
dit besluit naar de aanvrager 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
Ingekomen melding
Het college van B en W heeft op 28 september 2018 een melding
op grond van het Besluit uniforme saneringen ontvangen van
stichting Welbions. Deze melding gaat over het voornemen om
een bodemsanering uit te voeren aan de:
•	Nijverheidsstraat 21, kadastrale sectie I, nr. 2539
Als de melding voldoet aan de Wet bodembescherming, dan mag
de melder vijf weken na de ontvangstdatum beginnen met de
sanering.

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 borden aangegeven. Genoemde data zijn onder voorbehoud.
• Weustinkstraat/Weustinkplantsoen (hinder), tot en met
12 oktober
• Dr. A. Kuyperstraat (tussen Abelenstraat en Esdoornstraat),
tot en met 19 oktober
• Steenbokstraat (deels/hinder), tot en met 26 oktober
• Breemarsweg (tussen Boekeloseweg en Langelermaatweg,
inclusief kruising met Laan Hart van Zuid), tot en met
2 november
• Backenhagenlaan (hinder), tot en met 2 november
• Ketelmakerij (deels), 31 oktober tot en met 6 november
• Isaäc da Costastraat (tussen Anton van Duinkerkenstraat en
Staringstraat), tot en met 9 november
• Westerflier, 9 tot en met 25 oktober, 8, 9 en 20 november
• Hunenborg (tussen Alerdinck en Rande/hinder), op 11 oktober,
24 oktober tot en met 22 november en 28 november
• Enschedesestraat (tot kruising Wemenstraat/Brinkstraat),
tot en met eind december
• Slachthuisweg (deels), tot en met 31 december
• Kuipersdijk (tussen Pruisische Veldweg en Parallelweg SS
	
1 rijbaan afgesloten richting spoor; rijbaan open richting
Breemarsweg), tot en met 12 april 2019
• Langelermaatweg (deels tot kruising Laan Hart van Zuid),
tot juni 2019
• Boekelosebrug, tot juni 2019

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
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.
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.

