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Hengelo in het kort
Eikenprocessierups

Meer informatie op www.kavelsinhengelo.nl

De eikenprocessierups kan voor overlast zorgen. De gemeente
Hengelo verwijdert niet alle nesten maar bestrijdt de rups wel op
plaatsen waar veel mensen komen. Daarnaast maakt de gemeente
gebruik van aaltjes om nesten te bestrijden. Kijk op
www.hengelo.nl Gemeentebalie > Veiligheid en leefbaarheid
> Eikenprocessierups voor alle actuele informatie

Binnenkort gaan ruime kavels in Dalmeden, deelgebied Stromen-Zuid, in de verkoop. In deze buurt woont u prachtig in het
groen, direct grenzend aan het buitengebied. In Stromen-Zuid
speelt water een belangrijke rol en hebt u een grote mate van
architectonische vrijheid.
Wie kiest voor Dalmeden, kiest voor buitengewoon wonen. Uniek,
landelijk wonen en toch alle voorzieningen dichtbij. Het landelijke karakter wordt gekoesterd en benadrukt op elke plek. De
bewoners genieten van weilanden, houtwallen en bosjes, ruimte
en rust.

Fietsonderzoek in binnenstad

De gemeente voert op donderdag 13 juni (5.00 – 16.30 uur) en
op zaterdag 15 juni (9.00 - 20.00 uur) fietstellingen uit in de
binnenstad. Dit gebeurt om te kijken of er genoeg plaatsen zijn
om de fiets te stallen en om te kijken van welk type fietsvoorzieningen bezoekers vooral gebruik maken. Ook een enquête maakt
onderdeel uit van het fietsonderzoek.
Gele labels
Op donderdag 13 juni hangen we gele labels aan de geparkeerde fietsen. Op dit label staat een verwijzing naar een enquête
én er zit een uitleesbare chip in. Daarmee kunnen we bepalen
hoe lang een (brom)fiets op een bepaalde plaats staat. Hangt er
een label aan uw fiets? Wilt u dit dan die dag laten hangen? En
indien mogelijk de enquête invullen? Alvast bedankt!

Gratis theatervoorstelling
‘De OmZieners’
Op vrijdag 21 juni is er een gratis voorstelling voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen. De OmZieners
is een hoogwaardige theaterproductie met de uitspraak
‘cultuur als wapen tegen armoede’. Ervaringsdeskundigen in
armoede werken samen met theatermakers en muzikanten.
Met deze voorstelling wordt op creatieve en poëtische wijze
inzichtelijk en invoelbaar gemaakt hoe armoede in onze maatschappij de menselijke waardigheid aantast. Ze laten daarbij
onderliggende mechanismen zien. De OmZieners is te zien in
de Schouwburg Hengelo om 20:00 uur. Voor aanvang van de
voorstelling is er een kopje koffie of thee en nadien een drankje. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: omzieners@gmail.com
Deze voorstelling wordt mogelijk gemaakt door: Cliëntenraad
Minima Hengelo, Diaconaal Platform Hengelo, Fuldauerstichting, gemeente Hengelo, Joseph Wresinski Cultuur Stichting en
Rabobank.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 25 juni vanaf 19.30 uur
in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda staat
onder meer een voorstel over de 1e wijziging van de Beleidsbegroting 2019. De wijziging heeft betrekking op de raadsvoorstellen in deze vergadering en collegebesluiten in de voorliggende
periode. De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u
vanaf 14 juni op www.hengelo.nl/bestuursagenda. U kunt ook
gebruik maken van de computers bij het Publieksplein in het
stadskantoor.

Collectes

Tot en met 15 juni collecteert het Oranjefonds. Van 17 tot en
met 22 juni collecteert het Rode Kruis.

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.
• Dijksweg (t.h.v. Johannes Vermeerstraat), tot en met 28 juni
• Krabbenbosweg-Julianalaan
werkzaamheden met hinder tot 19 juli
• Burgemeester Jansenplein en Langestraat,
tot en met 26 juli
• Kuipersdijk (tussen Breemarsweg en inrit FBK-stadion,
richting Enschedesestraat), tot en met 26 juli

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen

•	Beckumerstraat 5, 7553 VB, hebben uitweg (29-05-2019)
• Brink 110 & 120 en Marskant 4, 6 & 8, 7551 BV, realiseren
winkelruimte en 40 woonhuizen in/op voormalig warenhuis
(29-05-2019)
• Burgemeester Jansenplein 1, 7551 EC, veranderen Stadkantoor (wijzigen reeds verleende omgevingsvergunning voor

Kavels Stromen-Zuid vanaf 14 juni in de verkoop

Stromen
Stromen is het meest westelijke woongebied van Dalmeden en
ligt op de grens met het buitengebied. De waterloop verdeelt dit
woongebied in drie glooiende stroken. De onderste strook (Stromen-Zuid), komt in juni in de verkoop. Het gaat om 15 kavels
vanaf 875 m². Er is veel vrijheid in bouwen.
oprichten Stadskantoor) (29-05-2019)
• Deldenerstraat 26, 7551 AG, intern verbouwen kantoor naar
15 woonstudio’s en plaatsen privacy scherm (03-06-2019)
• Esrein 16, 7553 CZ, vervangen handelsreclame (04-06-2019)
• Geerdinksweg nabij 185, 7555 DL, hebben tijdelijke uitweg
(27-05-2019)
• George Breitnerstraat 28, 7556 PR, plaatsen overkapping
(02-06-2019)
• Grevenbicht nabij 8 (kavel 53), 7559 VP, oprichten woonhuis en hebben uitweg (31-05-2019)
• Haaksbergerstraat 193, 7554 PA, aanpassen gevel en vervangen kozijnen (04-06-2019)
• Isaäc da Costastraat 111, 7552 VV, realiseren carport en dakkapel (28-05-2019)
• Kanaalstraat 15, 7553 GP, oprichten bedrijfspand 29-05-2019)
• P.C. Hooftlaan 50, 7552 HG, inbouwen entresolvloer
(04-06-2019)
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
• Aardbei 13, 7559 RS, oprichten woonhuis. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met het bouw-		
besluit. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
17-07-2019.
• Brinkstraat 16 en 16 A en Marktstraat 1, 3 en 5, 7551 DR,
handelen met gevolgen voor beschermde monumenten (verbouwen bestaande zelfstandige woonruimtes). Verlenging
beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met brandveiligheid. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
21-07-2019.
• Mensinkweg 33, 7554 RX, herbouwen schuur tot woonhuis en
oprichten kapschuur. Verlenging beslistermijn met maximaal 6
weken in verband met bestemmingsplantoetsing. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 26-07-2019.

Verleend	
• Brouwerij 202, 7553 RB, oprichten Tiny House (tijdelijk 5 jaar)
(04-06-2019)
• IJsselstraat nabij 22, 7555 KV, kappen populier (03-06-2019)
• Lupinestraat 9 t/m 39 (oneven), 7552 HJ, veranderen schoolgebouw in zorgappartementen (03-06-2019)
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.

Uitgebreide procedure
Ontvangen
• Burgemeester Jansenplein 1, 7551 EC, handelen met
gevolgen voor beschermde monumenten (interne verbouwing
Stadhuis) (29-05-2019)
De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. U kunt te zijner tijd
eventueel zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter
inzage wordt gelegd.

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten
Het college van B en W heeft de volgende verkeersbesluiten
genomen:

Kavels in verkoop
Hebt u belangstelling voor een van deze kavels? Kom dan op
vrijdag 14 juni naar het stadskantoor (Hazenweg 121). Tussen
15.30 en 17.00 uur kunt u aangeven op welke kavel u een optie
wilt. Wie het eerst komt, mag het eerst kiezen.
Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws over de kavelverkoop op www.kavelsinhengelo.nl.
• Het omdraaien van het éénrichtingsverkeer op de Perseusstraat waarbij het éénrichtingsverkeer wordt ingesteld vanaf
de Atalantestraat richting de Heraklesstraat door het plaatsen
van verkeersborden C02, C04l en C04r met onderbord OB52;
• Het verplaatsen van het verbod om stil te staan op de Perseusstraat waarbij het verbod om stil te staan geldt voor de zuidzijde van de Perseusstraat door het plaatsen van verkeersborden E02.
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 12 juni tot en met 23
juli 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
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.

t/m 30 juni Sand in the City

