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Hengelo in het kort
Milieupark langer open

Aanvragen Kindpakket 2019-2020 nu mogelijk

Het Milieupark aan de Wegtersweg is nog in augustus op donderdag langer open tot 20.00 uur. Op het Milieupark kunt u
allerlei (grof) afval kwijt zoals matrassen, tapijt, autobanden,
puin en hout, maar ook tuinafval. Dus bent u bezig uw huis of
tuin op te schonen, dan is het handig om te weten dat u donderdags tot 20.00 uur bij het Milieupark terecht kunt.
Op andere dagen (maandag tot en met zaterdag) is het Milieupark open van 09.00 tot 16.00 uur.

Ouders met een bijstandsuitkering en schoolgaande kinderen hebben begin augustus automatisch een bijdrage voor de
schoolkosten ontvangen. Dit geld komt uit het Kindpakket
2019-2020. Vanaf nu kunnen zij ook andere onderdelen uit het
Kindpakket aanvragen. Ook werkende ouders met een laag inkomen kunnen het Kindpakket of onderdelen daarvan aanvragen.

Neemt u wel uw milieupas mee? Die hebt u nodig om het terrein
op te komen en ook voor het storten van gratis afvalsoorten.
Voor sommige soorten moet u betalen.

Collectes

Tot en met 31 augustus wordt er niet gecollecteerd.

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.
• K
 ruising Oldenzaalsestraat/Bornsestraat/Deldenerstraat,
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), tot en
met begin december
• Doorgang Burgemeester Jansenplein (t.h.v. Twee Wezen/
Blauwe Engel d.m.v. bloembakken), tot en met 17 januari

Kindpakket snel en eenvoudig aanvragen

Met het Kindpakket wil de gemeente Hengelo zorgen dat kinderen
mee kunnen doen met leeftijdsgenoten en dat ze dezelfde kansen
krijgen. Zij kunnen een bijdrage ontvangen voor educatieve activiteiten, zwemlessen, een fiets, een kledingbon, een identiteitskaart, een pc of laptop en het lidmaatschap voor de speel-o-theek.
Volwassenen (18 jaar of ouder) met een laag inkomen kunnen een
bijdrage aanvragen uit het Sport- en Cultuurfonds. Denk aan vergoedingen voor vakantieactiviteiten, sport- en culturele activiteiten of een gratis lidmaatschap van de bibliotheek.
Bijdrage sport of cultuur vanaf nu via Jeugdfonds
Sinds 1 augustus 2019 zitten bijdragen voor sport- en culturele
activiteiten (bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging
of muziekles) in het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Hierdoor kunnen
kinderen van 4 tot en met 17 jaar een hogere bijdrage ontvangen
voor sport- of culturele activiteiten. Deze aanvraag kunt u niet zelf
doen, maar gaat via een tussenpersoon. Hierbij kunt u denken aan
de Brievenhulp Wijkracht. Kijk op www.hengelo.nl/kindpakket voor
meer informatie over het fonds en de tussenpersonen.
Aanvragen door ouders met een uitkering
Hebt u een uitkering van Werk en Inkomen? Dan hebt u een brief
gekregen over de automatische betaling van de schoolkosten.
Bovendien krijgt u de kledingbon en het lidmaatschap voor de speelo-theek automatisch toegestuurd. Ook ontvangt u een brief waarmee u, indien nodig, gratis een identiteitskaart kunt aanschaffen.

Verleend
• C hristiaan Langefeldstraat 1, 7558 CW, vervangen bestaande
afzuigunit (09-08-2019)
• Deldenerstraat 95, 7551 AC, hebben uitweg (15-08-2019)
• Dr. Schaepmanstraat 36, 7557 JC, hebben uitweg (13-08-2019)
• Hamerstraat 4, 7556 MZ, wijzigen brandcompartimenten
(13-08-2019)
• Hondsrugstraat 1, 7559 LP, verbouwen woonhuis (09-08-2019)
• Paul Krugerstraat 44, 7551 GX, kappen 2 Portugese laurierkersen
(13-08-2019)
• Semmelweisstraat nabij 2 en Woolderesweg nabij 105, 7555
LJ, kappen 2 zomereiken, 5 gewone esdoorns, 3 goudiepen,
1 haagbeuk, 1 den, 2 lariksen, 1 zilverspar, 4 sparren en 6 berken
(13-08-2019)
• Turbinestraat 59, 7556 RB, hebben tweede uitweg (13-08-2019)
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.

Officiële bekendmakingen

Activiteitenbesluit milieubeheer

Omgevingsvergunningen

Ingekomen meldingen

Reguliere procedure
Ontvangen
•
•
•
•
•
•

dinsdag 20 augustus 2019

F . Zernikestraat 123, 7553 EA, kappen 2 wilgen (09-08-2019)
Granaatstraat 60, 7554 TR, hebben 3 uitwegen (06-08-2019)
Koekoekweg 1, 7557 PE, hebben uitweg (05-08-2019)
Landmansweg 90, 7556 LX, plaatsen erker (12-08-2019)
Topweg 22, 7559 PH, kappen 1 eik (13-08-2019)
Willem Royaardsstraat 66, 7558 RX, uitbouwen woning en
handelen in strijd met bestemmingsplan (09-08-2019)

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
• S trumphlerstraat 17, 7553 AV, verbouwen woonhuis. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met de
bouwbesluittoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 07-10-2019.
• Twekkelerweg 333, 7554 SC, opschorten beslistermijn op verzoek van de aanvrager. Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 30-11-2019.

Het college van B en W heeft meldingen ontvangen voor:
• Bornsestraat 400, Van der Valk Hotel Hengelo, veranderen hotel
• Mozartlaan 25, Valentino, oprichten pizzeria
• Parelstraat 24, Van Dorp Installaties, oprichten installatiebedrijf
Inzien
U kunt de desbetreffende stukken op afspraak inzien. Hiervoor
kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Twente in
Almelo, telefoon 0546 - 749 500. U kunt tegen de meldingen
geen bezwaar- of beroepschrift indienen.

Mobiele puinbreker
Meldingen tijdelijke inwerkingstelling
Op grond van artikel 4, 1e lid van het Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval is van de volgende bedrijven een melding
ontvangen:
• Hasselbeke Infra-Agro-Recycling. Het voornemen bestaat om,
in verband met werkzaamheden op een terrein aan de Kanaalstraat 15, in de periode van 21 augustus tot en met 6 september 2019 gedurende ten hoogste 12 aaneengesloten werkdagen, over te gaan tot het mobiel breken van circa 1.800 ton
metselpuin en 1.000 ton asfaltpuin.
• Scheffer Materieel BV. Het voornemen bestaat om, in verband
met werkzaamheden op een terrein aan de Geerdinksweg 130,

De kledingbon ontvangt u eind september. Daar hoeft u geen aanvraag meer voor in te dienen. Een aanvraag is alleen nodig als u
dit jaar een bijdrage voor zwemlessen, educatieve activiteiten, een
fiets of een pc of laptop voor uw kind(eren) wilt ontvangen.
Aanvragen door ouders met een laag inkomen uit werk
Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u ook het Kindpakket aanvragen. Het gaat om een inkomen lager dan € 1.175 voor alleenstaande ouders, en € 1.679 voor een echtpaar of samenwonend stel
(netto bedragen per maand).
Aanvragen snel en gemakkelijk
Het Kindpakket aanvragen kan door het e-formulier in te vullen op
www.hengelo.nl/kindpakket. Er liggen ook aanvraagformulieren bij
stadskantoor aan de Hazenweg of bij de bibliotheek aan de Beursstraat.
Komt u er niet uit, dan kunt u contact opnemen met de gemeente
via telefoon 14074.

in de periode van 1 oktober 2019 tot en met 29 februari 2020
gedurende ten hoogste 7 werkdagen, over te gaan tot het mobiel breken van circa 8.000 ton gemengd puin.
De bedrijven moeten zich bij het mobiel puinbreken houden aan
de milieu- en veiligheidsvoorschriften van het Besluit mobiel
breken bouw- en sloopafval.
Inzien
U kunt de meldingen op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en
Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. U kunt tegen
de meldingen geen bezwaar- of beroepschrift indienen.

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.

21.08 Kids Warenmarkt
23.08 It’s Latin Night@thePark
23 t/m 25.08 Heerlijk Hengelo
23 t/m 25.08 Hasselo on Tour

