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Hengelo in het kort
De gemeenteraad vergadert

Start werkzaamheden Industrieplein
de Kiss & Ride, invalidenparkeerplaatsen en een standplaats voor
de taxi’s komen allemaal terug op het plein. En het deel voor poppodium Metropool wordt een stuk gezelliger.
Het was een behoorlijke puzzel om al deze functies op een goede
plek in te passen. Eind van dit jaar is het werk klaar en kunt u het
resultaat zien.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 12 maart vanaf 19.30
uur in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda
staan onder meer:
•	
Tijdelijke toelating van de heer Scholten als raadslid
•	
Benoeming fractievertegenwoordiger Groen Links
•	
Eindafrekening fractievergoeding 2017
•	
Uitkomst vergelijkend locatie-onderzoek voor huisvesting Oyfo
•	
Voorbereidingskrediet sloop gemeentelijke panden Bandoengstraat 7 (voormalige school)
•	
Vaststellen Nota bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart
•	
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor oprichten
kapschuur Geurdsweg

Het plein wordt zo ingericht, dat het veel overzichtelijker en veiliger wordt voor de vele mensen die hier dagelijks van en naar het
station lopen, waaronder de studenten van het ROC van Twente,
bezoekers van poppodium Metropool en bijvoorbeeld medewerkers van WTC Twente en VDL.

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag 13 maart
in Berflo Hengelo, Apolloplein 1. Het programma:
Theaterzaal
19.30 - 21.30 uur

Aftrapbijeenkomst Kadernota

Weten hoe u mee kunt praten? Kijk op www.hengelo.nl/politiekemarkt. De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u op
www.hengelo.nl/bestuursagenda. U kunt ook gebruik maken van
de computers bij het Publieksplein in het stadskantoor.

Collectes

Tot en met 9 maart collecteert het Nationaal Jeugdfonds Jantje
Beton. Van 11 tot en met 16 maart collecteert Amnesty International.

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.
•	Castorweg (tussen Rechterenstraat en Deurningerstraat
1 rijbaan), tot en met 18 maart
•	Mr. P.J. Troelstrastraat (tussen Bornsestraat en Van
Ostadestraat), tot en met 22 maart
•	Enschedesestraat (van Lambertusbasiliek tot en met kruising
Wemenstraat/Brinkstraat), tot en met 29 maart
•	Adamsweg (tussen Parallelweg LS en Albrechtsweg), tot en
met 5 april
•	Kuipersdijk (tussen inrit FBK-stadion en fietssnelweg F35,
1 rijbaan richting Enschedesestraat), tot en met 12 april
•	Mr. P.J. Troelstrastraat (tussen Van Ostadestraat en
Beukweg), tot en met 12 april
•	Enschedesestraat (tussen kruising Wemenstraat/Brinkstraat
en Burgemeester Jansenplein), tot en met 26 april
•	Mr. P.J. Troelstrastraat (tussen Beukweg en Dennenbosweg),
1 april tot en met 17 mei
•	Langelermaatweg (deels tot kruising Laan Hart van Zuid),
tot juni
•	Boekelosebrug, tot juni
•	Langestraat (tussen Burgemeester Jansenplein en Deldenerstraat), 18 maart tot en met 26 juli

Officiële bekendmakingen
Wet kinderopvang
Inschrijving
In het Landelijk Register Kinderopvang is ingeschreven:
•	Gastouderbureau NL/Twente, Geerdinksweg 94, 7555 DP
(registratienummer LRK: 849236149), per 1 maart 2019
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Meldpunt
Kinderopvang.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Berkellaan 32, 7555 KP, handelen in strijd met bestemmingsplan (oprichten en plaatsen schutting) (21-02-2019)
•	Bongertsweg 17, 7557 BN, veranderen/vergroten woonhuis
(26-02-2019)
• Isaäc da Costastraat 111, 7552 VV, bouwen carport en plaatsen dakkapel (23-02-2019)
• J. Frankstraat 2, 7555 SP, plaatsen hekwerk (21-02-2019)
•	Langelermaatweg nabij 143, 7553 JG, oprichten woonhuis
(21-02-2019)
•	Paul Krugerstraat 27, 7551 GV, plaatsen dakkapel (20-02-2019)

dinsdag 5 maart 2019

Het drukke - en nu nog saaie en kale - Industrieplein achter
het station wordt straks een stuk prettiger en mooier. Er komt
een mooi skatelandschap, het plein wordt veel groener en de
Veldbeek wordt zichtbaar.
Verder krijgen alle huidige bestaande parkeer-, haal- en brengfuncties een nieuwe plek: er komen voldoende fietsparkeerplaatsen en
•	Reviusstraat 50, 7552 GK, plaatsen dakopbouw (20-02-2019)
•	Robert Kochstraat nabij 47, 7555 AM, handelen in strijd met
bestemmingsplan (tijdelijk plaatsen circustent) (22-02-2019)
•	Sybrandstraat 1, 7553 NV, verbouwen woonhuis (22-02-2019)
•	Uitslagsweg 91-5, 7556 LN, vervangen handelsreclame
(26-02-2019)
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
•	Deldenerstraat 310, 7555 AL (aanvraag gepubliceerd als Deldenerstraat nabij 306), oprichten woonhuis en hebben uitweg
(26-02-2019)
• E. du Perronstraat 15, 7552 LT, realiseren erker en plaatsen
dakkapel (26-02-2019)
• Emmaweg 20, 7551 BJ, wijzigen trap brandscheiding (26-02-2019)
• Hermelijnstraat 81, 7559 AM, plaatsen dakkapel (26-02-2019)
•	Höltersweg 2, 7556 BX, uitbreiden bedrijfspand (26-02-2019)
• IJsselstraat 31, 7555 KT, uitbreiden woonhuis (26-02-2019)
•	Muiderslot 14, 7559 RZ, plaatsen hekwerk (26-02-2019)
•	Oude Molenweg 40, 7551 HC, vervangen reclame (26-02-2019)
• Pastoor Eppinkstraat 17, 7554 MB (aanvraag gepubliceerd als
Pastoor Eppinkstraat nabij 15), oprichten woonhuis (26-02-2019)
•	Rougoorweg nabij 70, 7554 RZ, kappen 1 eik (26-02-2019)
•	Sloetsweg 226, 7556 HV, handelen in strijd met bestemmingsplan (oprichten woonhuis en hebben uitweg) (26-02-2019)
•	Turbinestraat 6, 7556 RB (aanvraag gepubliceerd als Turbinestraat 6 en Slachthuisweg 77), verbouwen bedrijfspanden
(26-02-2019)
• Wethouder Kampstraat 81, 7553 ZE, vernieuwen kozijnen en
plaatsen schutting (26-02-2019)
•	Wim Sonneveldstraat 70, 7558 LW, plaatsen dakkapel en vervangen kozijnen (26-02-2019)
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
Ontwerpbesluit
•	Woolderesweg 41 t/m 51, 7555 LH, brandveilig gebruiken
woon-/zorggebouw (gebouw 1) (26-02-2019)
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 6 maart tot en met 16 april
2019 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het
stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn kunt
u schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van B en W.
Desgewenst kunt u mondeling uw zienswijzen kenbaar maken.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
•	Palmpasenoptocht Hasseler Es, start Willem van Otterloostraat, 14 april 2019
•	Nightskate Twente, diverse routes door Hengelo, diverse data
in mei, juni, juli, augustus en september 2019

Start werkzaamheden
De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Aannemer Roelofs is
op maandag 4 maart begonnen met de plaatsing van keten en
bouwhekken en de voorbereiding van het verplaatsen/verwijderen van de huidige fietsenstalling.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd zodat het station
altijd goed bereikbaar is. De tijdelijke loop- en rijroutes worden
duidelijk op het terrein aangegeven.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/industrieplein.
•	Straatfeest, Leliestraat, 22 juni 2019
•	Straatfeest, Woolderesweg tussen Deldenerstraat en Geerdinksweg, 31 augustus 2019
Volledigheid, inzien en zienswijzen
Nadat de aanvraag is ontvangen, beoordeelt de gemeente of de
aanvraag volledig is. Als de aanvraag niet volledig is, krijgt de
aanvrager een verzoek om aanvulling. De behandeltermijn wordt
dan tijdelijk stilgezet.
U kunt de desbetreffende stukken gedurende tien werkdagen na
de datum van publicatie op afspraak inzien bij de afdeling Regulering en Toezicht in het gebouw Markant aan de Deldenerstraat
59. Tijdens de inzagetermijn kunt u zienswijzen indienen. Voor
inzien, meer informatie of het indienen van zienswijzen kunt u
contact opnemen met de afdeling Regulering en Toezicht.

Standplaatsvergunningen
Aangevraagd
•	Verkopen loempia’s op de woensdagen, bij winkelcentrum
Hasselo, Hans Vonkstraat, 1 april tot en met 31 december 2020
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken gedurende tien werkdagen na
de datum van publicatie op afspraak inzien bij de afdeling Regulering en Toezicht in het gebouw Markant aan de Deldenerstraat
59. Tijdens de inzagetermijn kunt u zienswijzen indienen. Voor
inzien, meer informatie of het indienen van zienswijzen kunt u
contact opnemen met de afdeling Regulering en Toezicht.

Wegwijzer
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
WhatsApp:
Website:
Contact:
Facebook:

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

Balies Publieksplein open (vrije inloop en 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
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.

07.03 Fakkeltocht Women’s March
08.03 Internationale Vrouwendag
08.03 Slingerbeurs

Kavel kopen in Hengelo?
Kom naar de kavelmarkt!
zaterdag
16 maart

www.kavelsinhengelo.nl
Denkt u erover om zelf een huis te laten ontwerpen en bouwen? En bent u daarvoor op zoek
naar een unieke bouwkavel in Hengelo?
Kom naar de kavelmarkt op zaterdag 16 maart.
Tijdens de kavelmarkt kunt u zien in welke
gebieden er vrije kavels te koop zijn of binnenkort
in de verkoop komen. Naast het kavelaanbod van
de gemeente Hengelo kunt u ook het kavelaanbod
van Holtkamp bekijken. Deze projectontwikkelaar
heeft kavels in Dalmeden.
Datum: Zaterdag 16 maart
Tijd:
10.00 - 15.00 uur
Locatie: Bibliotheek Hengelo, Beursstraat 34

kavelsinhengelo

Gratis schets
Hebt u een kavel op het oog en wilt u weten
welke mogelijkheden deze voor u biedt? De hele
dag is er een architect, die samen met u schetst
wat de mogelijkheden zijn.
Duurzaam bouwen
Sinds juli 2018 worden nieuwe woningen niet
meer aangesloten op het aardgasnet. Dat heeft
uiteraard gevolgen voor een nieuw te bouwen
woning. Tijdens de kavelmarkt is een adviseur
aanwezig die u informatie kan geven over
duurzaam bouwen.
Graag tot 16 maart!

