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Hengelo in het kort
Adres gezocht

Parkeerplaatsen Burg. Jansenplein bereikbaar via Deldenerstraat/Langestraat

De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende
personen:
Naam
Geboren
Naam
Geboren

Mocht u langs de terrassen bij De Twee Wezen/De Blauwe Engel
hebben gelopen of gefietst, kan het u niet zijn ontgaan: er
staan twee grote bloembakken die de weg versperren. Is dit
voor meer groen in de binnenstad? Of is er iets anders aan de
hand?

Arinze, K.J.
Asanović, U.
Blaauwgeers, R.A.
Destanli, M.
Doggen, R.G.J.
Dolle ten, L.
Hondebrink, A.C.

19-05-1996
27-09-1987
13-04-1960
27-02-1982
01-02-1977
25-04-1987
25-09-1991

Inocencio da Silva, G.
Jansen, M.H.
Mathijssen, D.
Mudaci, I.
Nguyen, D.T.T.
Pagter de, D.E.S.
Spoolder, N.

Doorgang Enschedesestraat afgesloten
22-06-1968
24-10-2000
12-12-1995
28-04-1977
20-02-1991
07-11-1976
15-03-1994

Deze personen zijn verhuisd zonder dit aan de gemeente door
te geven. Als u genoemd wordt in deze lijst, neem dan contact
op met de afdeling Burgerzaken. Tegelijk met deze publicatie
verzendt de gemeente een brief naar uw laatst bekende adres.
Als de gemeente binnen vier weken geen nieuwe adresgegevens
ontvangt, wordt u uitgeschreven uit de basisregistratie personen
(BRP). Dat betekent dat u bijvoorbeeld niet meer bij de gemeente terecht kunt voor een reisdocument, rijbewijs of andere
voorzieningen, zoals bepaalde uitkeringen.
Ook andere lezers die informatie hebben over het adres van de
genoemde personen, worden verzocht contact op te nemen met
de afdeling Burgerzaken.

Collectes

Tijdelijke oplossing
De bloembakken zijn een tijdelijke oplossing om de Enschedesestraat af te sluiten voor autoverkeer. Eerder was de weg afgesloten met paaltjes, maar omdat deze straks op een andere plek
worden geplaatst (in de Langestraat ter hoogte van de stadhuistoren), is voor deze tijdelijke oplossing gekozen. Te voet en per
fiets blijft alles gewoon bereikbaar.
De bloembakken blijven staan tot midden februari. Het parkeerterrein op het Kloosterhof is dan klaar. Deze kunt u dan bereiken via een nieuwe ingang vanaf de kruising Oldenzaalsestraat/
Bornsestraat/Deldenerstraat. De Langestraat wordt dan definitief
afgesloten voor verkeer.

Officiële bekendmakingen

Tot en met 31 augustus wordt er niet gecollecteerd.

Omgevingsvergunningen

Asfalteren Oldenzaalsestraat

Reguliere procedure

Tussen dinsdag 30 juli en vrijdag 16 augustus krijgt de Oldenzaalsestraat een nieuwe laag asfalt, tussen de Oude Molenweg
en de Hasselerbaan. De weg krijgt nieuwe markeringen en ook
wordt de aansluiting met de Deurningerstraat aangepakt. De
werkzaamheden zijn opgedeeld in drie delen.
Deel 1: 30 juli tot en met 9 augustus
Vanaf de kruising met de Oude Molenweg tot aan de Oude Postweg, inclusief de kruising met de Deurningerstraat.
Deel 2: 9 tot en met 16 augustus
Tussen de Oude Postweg en kruising Sloetsweg/Beethovenlaan,
inclusief de kruising met de Deurningerstraat.
Deel 3: 5 tot en met 16 augustus
Tussen de kruising Sloetsweg/Beethovenlaan en Hasselerbaan.
Oversteken van Josef Haydnlaan naar Castorweg is wel mogelijk.
De weg is tijdens de werkzaamheden in beide richtingen afgesloten. Omleidingsroutes worden aangegeven.

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.
• H
 avenkade/hoek Schippersstraat (mobiele kraan),
2 augustus, 08.00 – 10.00 uur
• Resedastraat (in fases), tot en met 9 augustus
• Oldenzaalsestraat (tussen Oude Molenweg en Oude Postweg,
incl. kruising Deurningerstraat), 30 juli tot en met 9 augustus
• Oldenzaalsestraat (tussen Oude Postweg en Sloetsweg/Beethovenlaan, incl. kruising Deurningerstraat), 9 tot en met
16 augustus
• Oldenzaalsestraat (tussen Sloetsweg/Beethovenlaan en
Hasselerbaan, kruising Josef Haydnlaan/Castorweg open),
5 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, 28 oktober tot en
met 29 november
• Deldenerstraat (tussen Bornsestraat en Langestraat),
2 september tot en met 20 december
• Doorgang Burgemeester Jansenplein (t.h.v. Twee Wezen/
Blauwe Engel d.m.v. bloembakken), tot en met 17 januari

Ontvangen
•	Deldenerstraat nabij 113 en 152, 7555 AH, kappen 2 lindes
en 2 bolacacia’s (22-07-2019)
• Gerrit Peuscherstraat 123, 7558 BC, plaatsen dakkapel
(19-07-2019)
•	Hans Richterstraat 3, 7558 DM, veranderen garagedeur door
vast kozijn met loopdeur (21-07-2019)
•	Heliosstraat 24 t/m 30, 7552 TZ, hebben 4 uitwegen
(18-07-2019)
•	Noordelijke Esweg 28, 7558 MD, oprichten erker (22-07-2019)
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
•	Brink 110 en 120 en Marskant 4, 6 en 8, 7551 BV, realiseren
winkelruimte en 40 woonhuizen in/op voormalig warenhuis.
Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met
de bouwbesluittoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 04-09-2019.

Verleend
•	Brusselstraat 127 (kavel 05), 7559 NW (aanvraag gepubliceerd als Brusselstraat nabij 121), oprichten woonhuis en hebben uitweg (23-07-2019)
•	Bornsestraat 400, 7556 BN, uitbreiden hotel met wellnessgebouw (23-07-2019)
• Goudstraat 20, 7554 ND, plaatsen reclamezuil (23-07-2019)
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
•	Heliosstraat 1 t/m 11 en Hermesstraat 71 t/m 81 (oneven),
7552 BN, plaatsen 12 erfafscheidingen en hebben 12 uitwegen
(22-07-2019)
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.

Wet bodembescherming
Ingekomen melding
Het college van B en W heeft op 4 juli 2019 een melding op grond
van het Besluit uniforme saneringen ontvangen van Strootbeek-

Tijdelijk weer parkeren op Burgemeester Jansenplein
Tot dit tijd (vanaf nu dus) is de Langestraat opengesteld voor autoverkeer (inrijden vanaf de Deldenerstraat) en kunt u tijdelijk weer
parkeren op het Burgemeester Jansenplein, tot eind oktober. Vanaf
eind oktober zijn de parkeerplaatsen weer even niet bereikbaar
vanwege werkzaamheden aan de kruising Deldenerstraat/Langestraat.
park Ontwikkeling VOF. Deze melding gaat over het voornemen
om een bodemsanering uit te voeren aan de:
•	Steenzoutweg, kadastrale sectie K, nr. 3807
Als de melding voldoet aan de Wet bodembescherming, dan mag
de melder vijf weken na de ontvangstdatum beginnen met de
sanering.

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen:
•	Westerflier, plaats voor nr. 13
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende tekening, die deel uitmaakt van het besluit, inzien bij het Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tegen dit besluit kunt u tot 11 september 2019 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

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.

04.08 Cultuurpodium Houtmaat
elke zondagmiddag t/m 29.09

04.08 Heemtuin Weusthag
elke zondagmiddag
t/m 08-09

