Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Hengelo kleurt oranje!
Koningsnacht vol muziek

Op vrijdagavond 26 april viert Hengelo Koningsnacht, een
nacht volop muziek en activiteit in het hart van onze mooie
stad. Kom ook en geniet, bij het Burgemeester Jansenplein,
Beekplein, Pastorieplein, Appelplein en bij paviljoen De Ontmoeting in het Prins Bernhardplantsoen.

Koningsdag met veel activiteiten

Op zaterdag 27 april is er op Koningsdag veel te zien en te
doen. Het wordt een dag vol muziek, dans, sport, lekker eten en
met natuurlijk de kleedjesmarkt en Oranjekermis.
•	
Hengelo bakt: een feestelijk en smakelijk evenement door en
voor kinderen. De kinderen verkopen hun zelfgemaakte baksels
die door een deskundige jury worden beoordeeld. Op Koningsdag is de prijsuitreiking. Samen met de kleedjesmarkt wordt
het één groot kinderfeest in de Wemenstraat.
•	
Hengelo Sportstad: kom voor de sportieve activiteiten naar de
Enschedesestraat en het Prins Bernardplantsoen. Daar is ook
muziek.
• Een uitgebreid muziekaanbod is er ook in de Beursstraat. En
hier vindt u ook alle lekkere eetkraampjes!
•	
Open Air Dance Battle: een spannende danswedstrijd aan de
Enschedesestraat, tussen de Lambertusbasiliek en IJssalon
Van der Poel.

Warenmarkt

Op Koningsdag kunt u ook uw ‘gewone’ boodschappen doen op
de warenmarkt. U kunt er op de normale tijd van 09.00 tot 17.00
uur terecht. De marktkooplieden staan voor u klaar.

Collectes

Tot en met 4 mei wordt er niet gecollecteerd.

Werkzaamheden A35
De snelweg A35 is in verband met onderhoudswerkzaamheden
deze week afgesloten voor verkeer. Het gaat om het deel tussen
Enschede-West (afrit 26) en Enschede (afrit 25) richting Duitsland, inclusief de busbaan en oprit Enschede-West (26), van
dinsdag 23 april 09.00 uur tot en met vrijdag 26 april 23.30
uur. Vanaf woensdagavond 24 april 20.00 uur is ook de oprit
Enschede (25) afgesloten.
Het verkeer wordt omgeleid. De omleidingsroutes zijn aangegeven op gele borden boven en langs de weg. De extra reistijd kan
oplopen tot 30 minuten. Kijk voor actuele informatie op www.
rijkswaterstaat.nl/grootonderhoudoostnl.
Eind mei is de laatste fase van de A35 aan de beurt. Dan is het
deel vanaf Delden tot voorbij knooppunt Azelo richting Almelo
aan de beurt.

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.
• W
 illem de Clercqstraat (tussen Beckumerstraat en
Schouwinksweg), 24 en 25 april
• Laan Hart van Zuid (bij kruising Breemarsweg/hinder),
26 april
• Enschedesestraat (tussen kruising Wemenstraat/Brinkstraat
en Hotel Nationaal), tot en met 26 april
• Cesar Franckstraat (tussen Ravelstraat en Debussystraat),
tot en met 26 april, 29 april, 1 tot en met 4 mei, 7 en 8 mei
• Artemisstraat, tot en met 10 mei
• Mr. P.J. Troelstrastraat (tussen Beukweg en Dennenbosweg),
tot en met 17 mei
• IJsselstraat (tussen Haaksbergerstraat en Slingestraat), tot
en met 24 mei
• Buitenweg (tussen Oelerweg en Ketelstraat/Eendrachtstraat),
tot en met 7 juni
• Dijksweg (t.h.v. Johannes Vermeerstraat), tot en met 7 juni
• Langelermaatweg (deels tot kruising Laan Hart van Zuid),
tot juni
• Boekelosebrug, tot juni
• Burgemeester Jansenplein (tussen Hotel Nationaal en
Willemstraat), tot en met 20 juni
• Kuipersdijk (1 rijbaan tussen inrit FBK-stadion en Raab
Karcher), tot en met 26 juli
• Langestraat (tussen Burgemeester Jansenplein en Deldenerstraat), 29 april tot en met 26 juli

Defecte lamp of radio? Lever in en ontvang een gratis memospel

Gooi niet weg, maar lever in!
De gemeente Hengelo doet samen met Twente Milieu mee
aan de Wecycle-inleveractie voor afgedankte elektrische
apparaten en spaarlampen. Als u deze na Koningsdag inlevert bij het Milieupark aan de Wegtersweg, ontvangt u gratis
een vrolijk Wecycle Recycle memo-spel. Wees er wel snel
bij, want op = op!
Inleveren is terugkrijgen
Jaarlijks belanden veel kleine apparaten, lampen en armaturen
onnodig in de vuilnisbak. Vooral na Koningsdag, als spullen op
de vrijmarkt niet verkocht zijn. En dat is jammer. Want afgedankte apparaten en spaarlampen zijn meer waard dan u denkt. Als
u die inlevert bij het Milieupark, gaan ze naar de verwerker die
alles sorteert en recyclet. Dit levert grondstoffen op voor nieuwe
producten. En zo komen schadelijke stoffen niet in het milieu
terecht.
Het Milieupark is open van maandag tot en met zaterdag van
09.00 tot 16.00 uur. (Behalve op Koningsdag zelf natuurlijk.)
Liever een tweede leven voor uw apparaat?
Denk dan aan de kringloopwinkel. In Hengelo kunt u terecht
bij Het Goed, Hamerstraat 21. Kijk voor meer informatie op
www.hetgoed.nl.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Berfloweg 196, 7553 JV, verbouwen woning (13-04-2019)
•	Granaatstraat 29, 7554 TN, verbouwen/vergroten woonhuis en
bedrijfshal (16-04-2019)
•	Heliosstraat nabij 21 (kavel 3 en 4), 7552 TZ, oprichten
2-onder-1-kap woning (11-04-2019)
•	Mozartlaan 25, 7557 DK, aanpassen gevel (13-04-2019)
•	Nieuwstraat 30, 7551 CX, gedeeltelijk verbouwen pand tot
5 studio’s (11-04-2019)
•	Nijhuisbinnenweg nabij 1 (Oelhorst), Vikkerhoekweg nabij
88 en Twekkelerweg nabij 286 kanaalzijde, 7553 LS, kappen
4 wilgen, 3 elzen, 2 essen, 1 populier en 1 esdoorn (12-04-2019)
• Raoul Wallenbergstraat 4, 7557 ZB, plaatsen dakkapel
(15-04-2019)
•	Wegtersweg 7-19, 7556 BP, plaatsen overdekte fietsenstalling
en maken put bedrijfshal (15-04-2019)
•	Wim Sonneveldstraat 15, 7558 LX, handelen in strijd met
bestemmingsplan (oprichten overkapping) (13-04-2019)
De publicatie van deze 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
•	Beckumerschoolweg 30, 7554 PZ, oprichten woonhuis en
verplaatsen uitweg (16-04-2019)
•	Deldenerdijk 60, 7554 RD, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (plaatsen tijdelijke zorgunit) (16-04-2019)
•	Goudenregenstraat 43, 7552 AM, veranderen en vergroten
kerk (16-04-2019)
•	Lansinkesweg 30, 7553 AE, vervangen terreinafscheiding door
hekwerk (16-04-2019)
•	Marktstraat 4, 7551 DT, oprichten 2 studio’s en 1 appartement
en vervangen kozijnen (16-04-2019)
•	Nijhuisbinnenweg 16, 7554 RH (aanvraag gepubliceerd als
plaatsen geitenhok), plaatsen overkapping (16-04-2019)
•	Oosterveldsingel 33, 7558 PJ, plaatsen trafo (16-04-2019)
•	Pastoriestraat 49A t/m 49F, 7551 DJ, verbouwen pand tot
5 zelfstandige woonstudio’s (16-04-2019)
•	Weerribben 9, 7559 VH, veranderen woonhuis (16-04-2019)
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.

Evenementenvergunningen
Verleend
• Oranjekermis, parkeerplaats De Wetstraat, 26 april tot en met
5 mei 2019
•	Koningsnacht (horeca), binnenstad, 26 april 2019

Breng ons naar het Milieupark!

Fotobijschrift

En als het apparaat misschien nog gerepareerd kan worden,
kunt u terecht bij het Repair Café. Kijk voor meer informatie op
www.repaircafehengelo.nl.
Op www.watismijnapparaatwaard.nl staan nog meer mogelijkheden om uw apparaat een tweede leven te geven of toch in te
leveren voor recycling.
•	Koningsdag (HOV), binnenstad, 27 april 2019
•	Buurtfeest, speeltuinterrein De Nijverheid, Paulinastraat 40,
7 september 2019
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken na de
datum van verzending van het besluit naar de aanvragers op afspraak inzien bij de afdeling Regulering en Toezicht in het gebouw Markant aan de Deldenerstraat 59. Tijdens de inzagetermijn
kunnen belanghebbenden tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd gezag. In het betreffende
besluit staat per onderdeel vermeld wie het bevoegd gezag is (de
burgemeester of het college van B en W). Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep. Voor inzien of meer
informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Regulering
en Toezicht.
Kijk voor meer informatie over deze en andere evenementenvergunningen op www.hengelo.nl > Actueel > Bekendmakingen.

Wet bodembescherming
Ingekomen melding
Het college van B en W heeft op 17 april 2019 een melding op
grond van het Besluit uniforme saneringen ontvangen van de
gemeente Hengelo. Deze melding gaat over het voornemen om
een bodemsanering uit te voeren aan de:
• IJsbaanweg, kadastrale sectie P, nr. 3541
Als de melding voldoet aan de Wet bodembescherming, dan mag
de melder vijf weken na de ontvangstdatum beginnen met de
sanering.

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten
Het college van B en W heeft de volgende verkeersbesluiten genomen:
•	Instellen van éénrichtingsverkeer in de Stelplaats in noordelijke
richting vanaf de woning Stelplaats 47 tot aan de Buigerij
•	Tijdelijk instellen van een geslotenverklaring op en rondom
de Oranjekermis op het parkeerterrein aan de De Wetstraat
van 23 april tot en met 6 mei 2019 door het plaatsen van
hekken met verkeersborden C1
•	Tijdelijk instellen van een geslotenverklaring tijdens Koningsdag in en rondom de festiviteiten in de binnenstad op 27 april
2019 door het plaatsen van hekken met verkeersborden C1
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 24 april tot en met 4 juni
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.

www.hengelo.nl
dinsdag 23 april 2019

Gevraagd: Extern lid Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie Hengelo zoekt voor de Rekenkamercommissie een extern lid in verband met het vertrek van een van de huidige leden.
Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie Hengelo is een commissie die ten behoeve van de gemeenteraad onafhankelijk, zelfstandig onderzoek verricht naar de uitvoering van het vastgestelde gemeentelijke beleid. Het doel van de commissie is om door middel van onderzoeken bij te dragen aan de verbetering
van de kwaliteit van bestuur en organisatie. De commissie beoordeelt de uitvoering op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Daarmee
ondersteunt de commissie de kaderstellende en controlerende rol van de raad.
De commissie bestaat uit zes leden: drie externe leden waaronder de voorzitter, en drie interne leden (raadsleden). Zij worden ondersteund door een
onderzoeker en een ambtelijk secretaris. De communicatie en interactie met organisatie, college, raad en samenleving op basis van de onderzoeken
vormen een belangrijk onderdeel van het werk van de commissie.
Aard van het lidmaatschap
De leden van de Rekenkamercommissie:
• geven sturing aan de onderzoeken (in eigen beheer of door derden
verricht);
• beoordelen de uitkomsten en duiden die in de vorm van aanbevelingen
naar de gemeenteraad;
• zijn samen verantwoordelijk voor de onderzoeksagenda, de formulering
van onderzoeksopdrachten en de selectie van onderzoeksbureaus.
De externe leden zijn daarnaast in commissieverband verantwoordelijk
voor het meedenken over het duiden van de onderzoeksuitkomsten
richting raad en - in voorkomende gevallen - college.

Onze nieuwe collega:
• heeft affiniteit met het werkterrein van de lokale overheid;
• heeft bestuurlijke en politieke sensitiviteit;
• is onafhankelijk, kritisch en creatief en durft nieuwe wegen te
bewandelen;
• woont bij voorkeur in Hengelo of nabije omgeving, maar heeft geen
directe betrokkenheid bij het werk en de belangen van de gemeente;
• heeft in het recente verleden geen vertegenwoordigende functie bij de
gemeente Hengelo namens een politieke partij bekleed;
• heeft, gezien de huidige samenstelling van de Rekenkamercommissie,
ervaring in het verrichten en begeleiden van sociaalwetenschappelijk
onderzoek, met kennis van de methodologische kanten van onderzoek;
• is in voorkomende gevallen in staat is tot het leveren van een inhoudelijke bijdrage.

Vergoeding
Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar. Het externe lid ontvangt een vergoeding van € 361 per bijgewoonde (maandelijkse) vergadering.
Informatie en sollicitatie
Kijk voor meer informatie over de Rekenkamercommissie op www.hengelo.nl/rekenkamer.
Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter, de heer Rings, via telefoon 06 – 81 17 62 66.
Uw sollicitatie met cv kunt u tot 17 mei 2019 mailen aan de Rekenkamercommissie Hengelo via vacature@hengelo.nl.
Vermeld in het onderwerp ‘Vacature Rekenkamercommissie.’
De eerste ronde-gesprekken vinden plaats op maandagmiddag en -avond 3 juni.

26.04 t/m 05.05
Oranjekermis
26.04 Koningsnacht
27.04 Koningsdag met kleedjesmarkt,
Hengelo Bakt,
Hengelo Sportstad,
Open Air Dance Battle

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

Balies Publieksplein open (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
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 bellen naar 14074.

