www.hengelo.nl
Informatie van de gemeente Hengelo

dinsdag 13 augustus 2019
RECONSTRUCTIE DELDENERSTRAAT - DEELGEBIED 3
UITVOERINGSPERIODE : VANAF 19 AUGUSTUS TOT MET DECEMBER 2019

Hengelo in het kort
Collectes

Start eerste fase herinrichting en nieuwe riolering

Tot en met 31 augustus wordt er niet gecollecteerd.

Op maandag 19 augustus starten de
werkzaamheden van de reconstructie
van de Deldenerstraat. De riolering is
aan vervanging toe en dat is een mooi
moment om de inrichting op te frissen
en te verduurzamen. Er komt een nieuwe
rioolbuis die het regenwater afvoert
naar de Berflobeek en Drienerbeek. Dit
moet wateroverlast bij hevige neerslag
verminderen en verbetert de waterkwaliteit in deze beken. De werkzaamheden van de eerste fase duren tot en
met begin december 2019.

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.
• D
 iverse straten in Beckum, Groot Driene, Hengelose Es,
Hasseler Es en op bedrijventerreinen Twentekanaal en Westermaat (kortdurende hinder), tot en met 15 augustus
• Oldenzaalsestraat (tussen Oude Postweg en Sloetsweg/
Beethovenlaan, incl. kruising Deurningerstraat), tot en met
16 augustus
• Oldenzaalsestraat (tussen Sloetsweg/Beethovenlaan en
Hasselerbaan, kruising Josef Haydnlaan/Castorweg open), tot
en met 16 augustus
• Kruising Oldenzaalsestraat/Bornsestraat/Deldenerstraat,
19 tot en met 30 augustus
• Oelerbrug Haaksbergerstraat, 26 tot en met 30 augustus
• Veloursstraat (t.h.v. Brouwerijstraat), 2 tot en met
13 september
• Wagnerstraat, 2 tot en met 17 september
• Oelerbrug Haaksbergerstraat (hinder, 1 rijbaan wisselend
beschikbaar), 31 augustus tot en met 4 oktober
• Willemstraat (tussen Langestraat en Pastoriestraat),
26 augustus tot en met 1 november
• Kruising Willemstraat/Pastoriestraat, 14 oktober tot en
met 1 november
• Kruising Deldenerstraat/Langestraat, half oktober tot en
met half november
• Deldenerstraat (tussen Bornsestraat en Langestraat),
19 augustus tot en met begin december
• Doorgang Burgemeester Jansenplein (t.h.v. Twee Wezen/
Blauwe Engel d.m.v. bloembakken), tot en met 17 januari

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

–

onder voorbehou

Deldenerstraat op de schop

De eerste fase betreft het deel vanaf de
kruising met de Bornsestraat/Oldenzaalsestraat tot en met de aansluiting op de
Langestraat. De weg wordt opnieuw ingericht. Na het vervangen van het riool
wordt het asfalt vernieuwd, worden de
fietspaden aan beide zijden opnieuw ingepast en komt er meer groen.
Kruising Deldenerstraat/Bornsestraat/Oldenzaalsestraat
Van 19 tot en met 30 augustus werkt men aan de kruising Deldenerstraat/Bornsestraat/Oldenzaalsestraat. Het kruispunt wordt aangepast
om het nieuwe parkeerterrein op de Kloosterhof te ontsluiten.
Op de Deldenerstraat wordt een extra rijstrook aangelegd naar het
parkeerterrein en op de Oldenzaalsestraat en Bornsestraat wordt de
busbaan deels ingericht als rijstrook voor autoverkeer. Door extra rijstroken op het kruispunt aan te leggen wordt het parkeerterrein goed
en veilig bereikbaar, zonder dat wachttijden voor het overige verkeer
toenemen. Ook komen er op het kruispunt nieuwe verkeerslichten.
Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt de kruising gedurende twee weken afgesloten voor verkeer. Na het afronden van de
werkzaamheden kan het verkeer weer gebruik maken van de kruising,
alleen de Deldenerstraat blijft langer afgesloten.

1 Kruising Bornsestraat/Oldenzaalsestraat, 19 tot en
met 30 augustus

2 Tussen kruising Bornsestraat/Oldenzaalsestraat en
Langestraat, 19 augustus tot en met begin december

3 Kruising Langestraat, half oktober tot en met half
november
Deze bushaltes zijn vanaf 19 augustus tot begin
december niet in gebruik

Volgende fases in 2020
Het gehele projectgebied Deldenerstraat loopt vanaf de kruising met de Oldenzaalsestraat/Bornsestraat
tot en met de kruising Geerdinksweg/Weideweg. De volgende fases en verwachte start van die werkzaamheden zijn:
•	Geerdinksweg/Weideweg tot Tuindorpstraat: begin 2020
•	Tuindorpstraat tot Langestraat, inclusief Mitchamplein: derde kwartaal 2020

Reguliere procedure
Ontvangen
• C oba Ritsemastraat nabij 1, 7556 JP, oprichten woonhuis
(05-08-2019)
•	Geulstraat 15, 7555 MZ, aanbouwen erker (05-08-2019)
•	Langestraat 25, 7551 DX, oprichten terrasoverkapping
(23-07-2019)
•	Salamanderstraat 5, 7559 BA, plaatsen aanbouw (31-07-2019)
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
• Borgharen 12, 7559 PZ (aanvraag gepubliceerd als Borgharen
nabij 16, kavel 12), bouwen woonhuis en hebben uitweg. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met
de bestemmingsplantoetsing. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 15-09-2019.
•	Burgemeester Jansenplein 20, 7551 ED, plaatsen terrasoverkapping. Opschorten beslistermijn op verzoek van de
aanvrager. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
29-02-2020.

Verleend
•	Balistraat 25, 7556 AH, verbouwen bedrijfspand en aanbrengen gevelreclame (06-08-2019)
•	Telgen 13, 7551 CL, verbouwen winkel (06-08-2019)
• Uitslagsweg 93-17 en 93-19, 7556 LN (aanvraag gepubliceerd als Uitslagsweg 99-5), plaatsen toegangsdeur in gevel
(08-08-2019)
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.

Geweigerd
•	Oldenzaalsestraat nabij Thiemsbrug 25, 7551 EZ (aanvraag
gepubliceerd als Thiemsbrug 25), plaatsen bouwbord
(05-08-2019)
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 dit besluit kunt u desgewenst, gedurende zes weken na de datum van verzending van dit besluit, een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Verkeerszaken
Verkeersbesluit
Het college van B en W heeft een verkeersbesluit genomen voor
het opheffen van de voorrang op twee kruispunten van de
Castorweg met Old Ruitenborgh.
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 14 augustus tot en met
24 september 2019 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:
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

Veel zaken kunt u zelf online regelen via www.hengelo.nl/loket.
Toch naar het stadskantoor? Maak dan een afspraak, dan komt
u niet voor niets.
Balies Burgerzaken en Gemeentebelastingen open (op afspraak)
• Maandag en woensdag
van 08.30 tot 16.30 uur
• Dinsdag en donderdag
van 08.30 tot 20.00 uur
• Vrijdag		
van 08.30 tot 12.00 uur
Balie Zorgloket open
• Maandag t/m donderdag
• Vrijdag 		

van 08.30 tot 16.30 uur
van 08.30 tot 12.00 uur

Telefoon: 14074, kies optie 1 | E-mail: zorgloket@hengelo.nl
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.

18.08 Cultuurpodium Houtmaat
Elke zondagmiddag t/m 29.09
21.08 Kids Warenmarkt

