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Hengelo in het kort
Vervolg omgevingsvisie
buitengebied
Op woensdag 3 juli heeft de gemeente met meer dan 100 betrokken inwoners en ondernemers gesproken over de visie van het
buitengebied. Het was een positieve avond waarbij veel informatie is opgehaald. De gemeente Hengelo bedankt alle aanwezigen
voor hun komst en inzet. De volgende stap is een consultatie
via internet, in september. Eind 2019/begin 2020 is er nog een
verdiepende gebiedsconferentie. Op omgevingsvisiehengelo.nl
vindt u alle informatie over de omgevingsvisie. Daarnaast wordt
u via het Gemeentenieuws op de hoogte gehouden.

Nomineer een vrijwilliger of vrijwilligersgroep!

Bedank iemand voor zijn of haar inzet
Elk jaar organiseert het Servicepunt Vrijwilligerswerk het
vrijwilligersevent om Hengelose vrijwilligers te bedanken
voor hun tomeloze inzet. Een belangrijk onderdeel van deze
feestelijke avond in de Schouwburg Hengelo is de uitreiking
van de verschillende awards. Met deze uitreiking worden een
aantal vrijwilligers(groepen) extra in het zonnetje gezet. U
kunt nu iemand (of een groep) nomineren voor zo’n award.
Wat kan men winnen?
Per categorie zijn er 3 awards te winnen:
1e prijs € 500, 2e prijs € 300, 3e prijs € 200.

Besluit geluidbelasting
Deldenerstraat

Er zijn 4 categorieën:
•	Educatie, Zorg & Welzijn •	Sport & Cultuur
•	Samenleving
•	Jonge Vrijwilliger

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de
maximale geluidbelasting voor woningen ten gevolge van het
verkeer op de Deldenerstraat vastgesteld. Op basis van deze maximale geluidbelasting zal in een nader onderzoek worden bepaald
of de woningen voorzien moeten worden van geluidwerende maatregelen.
Bekijk voor meer informatie het besluit van het ministerie op
www.hengelo.nl > Actueel > Bekendmakingen. Daarin staat ook
waar u het besluit kunt inzien en hoe u bezwaar kunt indienen.

Het geld is bestemd voor de organisatie waar de vrijwilliger actief is.

Collectes

• C esar Franckstraat 1 t/m 23-I, Cesar Franckstraat 25 t/m
47-I, Mozartlaan 82-I t/m 96-I en Mozartlaan 98-I t/m
112-I, 7557 DT, plaatsen stalen kolommen onder balkons aan
achterzijde 60 woonhuizen
•	Deldenerstraat 99, 7551 AC, hebben uitweg (04-07-2019)
• Drienerstraat 12, 7551 HG, wijzigen gevel (03-07-2019)
•	Grevenbicht 4 (kavel 53), 7559 VP (aanvraag gepubliceerd als
Grevenbicht nabij 8), oprichten woonhuis en hebben uitweg
(01-07-2019)
•	Hagestein 11 (kavel 11), 7559 RW (aanvraag gepubliceerd als
Krombekkenweg nabij 10), oprichten woonhuis (28-06-2019)
• Isaäc da Costastraat 111, 7552 VV, realiseren carport en dakkapel (28-06-2019)
•	J. Frankstraat 1, 7555 SP, hebben tweede uitweg (04-07-2019)
•	Jan van der Nootstraat 50, 7552 XC, plaatsen dakkapel
(07-06-2019)
• Mensinkweg 33A, 7554 RX, herbouwen schuur tot woonhuis
en oprichten kapschuur (04-07-2019)
•	Achterhoekse Molenweg 156A t/m 156D, 7556 GX (aanvraag
gepubliceerd als Oude Bornseweg 86), verbouwen pand naar
4 studio’s (03-07-2019)
• Zwaluwstraat 44, 7557 GT, verbouwen woonhuis (28-06-2019)

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.
• Pruisische Veldweg/hoek Kuipersdijk/Breemarsweg), tot
en met 17 juli
• Krabbenbosweg/Julianalaan/’t Onland (hinder), tot en met
19 juli
• Burgemeester Jansenplein/Langestraat, tot en met 26 juli
• Kuipersdijk (tussen Breemarsweg en inrit FBK-stadion,
richting Enschedesestraat), tot en met 26 juli
• Oude Molenweg (deels/hinder), tot en met 26 juli
• Resedastraat (in fases), tot en met 9 augustus
• Oldenzaalsestraat (van Oude Molenweg tot en met kruising
Deurningerstraat), 30 juli tot en met 9 augustus
• Oldenzaalsestraat (tussen Oude Postweg en Sloetsweg,
incl. kruising Deurningerstraat), 9 tot en met 16 augustus
• Oldenzaalsestraat (tussen Sloetsweg en Hasselerbaan, kruising
Josef Haydnlaan/Castorweg open), 5 tot en met 16 augustus
• Oelerbrug Haaksbergerstraat, 26 tot en met 30 augustus
• Oelerbrug Haaksbergerstraat (hinder, 1 rijbaan wisselend
beschikbaar), 31 augustus tot en met 4 oktober
• Willemstraat (tussen Langestraat en Pastoriestraat/Marktstraat), 19 augustus tot en met 25 oktober

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Anthonie Donkerstraat 16, 7552 LM, plaatsen schutting
(01-07-2019)
•	Dr. Schaepmanstraat 36, 7557 JC, hebben uitweg (20-06-2019)
• Platinastraat 111, 7554 NC, plaatsen tweede toegangspoort
(28-06-2019)
•	Telgen 13, 7551 CL, verbouwen winkel (26-06-2019)
•	Thiemsbrug 25, 7551 EZ, plaatsen bouwbord (02-07-2019)
• Turbinestraat 59, 7556 RB, hebben tweede uitweg (24-06-2019)
• Tussen Framboos nabij 2 en Katerveer, 7559 RL, oprichten
7 bruggen (27-06-2019)
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.

Verleend
• B
 eckumerstraat 16, 7553 VC, plaatsen zonnepanelen bijgebouw
(04-07-2019)
•	Brusselstraat 129 (kavel 04), 7559 NW (aanvraag gepubliceerd als Brusselstraat nabij 121), oprichten woonhuis en hebben uitweg (01-07-2019)

dinsdag 9 juli 2019

Nomineren
Iedereen (als individu, of namens een organisatie of vereniging)
kan een vrijwilliger nomineren. Het is ook mogelijk om een groep
voor te dragen. Geef aan wat de vrijwilliger zo bijzonder maakt
en waarom hij/zij de award verdient. Nomineren kan via www.
servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl > Waardering/Nomineren.

U vindt de bekendmaking van het besluit hogere geluidgrenswaarde Mensinkweg 33A onder Wet geluidhinder.
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
Besluiten intrekking vergunning
Het college van B en W heeft besloten de bouwvergunningen in
te trekken voor:
•	Alverstraat 3 en 17, 7559 MB, oprichten 2 woonhuizen, geen
gebruik gemaakt van bouwvergunning (28-06-2019)
•	Alverstraat 11 en 19, 7559 MBB, oprichten 2 woonhuizen,
geen gebruik gemaakt van bouwvergunning (28-06-2019)
Bezwaar
Bent u belanghebbende, dan kunt u tot en met 20 augustus 2019
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.

Wet geluidhinder
Besluit hogere geluidgrenswaarde
Het college van B en W heeft een hogere geluidgrenswaarde van
55 dB dB(A) vastgesteld voor de maximaal toelaatbare geluidbelasting door het industrielawaai op de gevel van de woning aan de:
•	Mensinkweg 33A
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting op
deze woning hoger uitvalt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde
van 50 dB. Het is redelijkerwijs niet mogelijk voldoende geluidmaatregelen te treffen om alsnog aan deze waarde te voldoen. Het
besluit is nodig voor de omgevingsvergunning voor afwijken van
het bestemmingsplan aan de Mensinkweg 33A.
U vindt de bekendmaking van de verleende omgevingsvergunning
onder Omgevingsvergunningen.

De winnaars van 2018
Servicepunt Vrijwilligerswerk
E-mail: info@servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl
Telefoon: 088 - 945 5750
Bezoekadres: begane grond stadskantoor, Hazenweg 121
Open: maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 14.00 uur,
woensdag van 09.00 tot 16.00 uur
Hier kunt u ook een nominatieformulier ophalen, als u liever niet
digitaal nomineert.
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 10 juli tot en
met 20 augustus 2019 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en
Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Als u belanghebbende bent, kunt u schriftelijk bezwaar indienen bij het college
van B en W. Het bezwaar moet zijn ingesteld vóór het einde van de
bezwaartermijn. De bezwaartermijn van zes weken valt in dit geval
samen met de hiervoor aangegeven periode van terinzagelegging.
Maakt u bezwaar én hebt u een spoedeisend belang, dan kunt u
daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (bijv. schorsing)
doen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag).
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep en/
of www.raadvanstate.nl.

Verkeerszaken
Verkeersbesluit
Het college van B en W heeft een verkeersbesluit genomen voor:
•	Het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van
elektrische voertuigen in de Cor Lemairestraat door het plaatsen van het verkeersbord E4 met onderbord ‘Opladen elektrische voertuigen’
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 10 juli tot en met 20 augustus 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:

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

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

12 t/m Foodfestival
14.07 Stoer Voer
17.07 Kids Warenmarkt

