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Hengelo in het kort
Brandweer Twente
zoekt vrijwilligers
Brandweer Twente is op zoek naar enthousiaste mannen en vrouwen, die zich willen inzetten voor de veiligheid van inwoners.
Het werk bestaat onder meer uit het blussen van branden, het
bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen en het bevrijden van verkeersslachtoffers. Werken bij de brandweer is uitdagend, afwisselend en dankbaar.
Ook in Hengelo zijn mensen nodig, voor de kazernes Noord en
Centrum, en ook voor de functie van brandweerduiker.
Voor de kazerne Centrum zoekt men mensen die tijdens een
dienst in avond, nacht of weekend aan de kazerne verblijven.
Informatiebijeenkomst
Op zaterdag 9 maart is er een informatiebijeenkomst over o.a.
wat het werk als brandweervrijwilliger in de praktijk inhoudt en
over de opleiding tot brandweerman- of vrouw. De bijeenkomst is
van 09.00 tot 13.00 uur op de Twente Safety Campus in Enschede.
Aanmelden is verplicht. Dit kan nog tot en met donderdag
7 maart via www.brandweertwente.nl/werkenbij.
Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 17 maart via het aanmeldingsformulier op www.brandweertwente.nl/werkenbij. Hier vindt u ook
meer informatie over de eisen, opleiding, vergoeding enz.

Inzameling textiel

Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 februari haalt Leger des
Heils ReShare uw oude kleding, huishoudelijk textiel en schoenen
aan huis op. U ontvangt van tevoren een inzamelzak in uw brievenbus. Daarop staat de datum waarop de zak weer bij u wordt
opgehaald. Zet de zak die dag voor 08.00 uur aan straat.

Collectes

Tot en met 15 februari collecteert Cunera Sint Marcellinus. Van
18 tot en met 22 februari 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 borden aangegeven. Genoemde data zijn onder voorbehoud.
•	Lansinkesweg (t.h.v. Brandweerkazerne, 1 weghelft),
12 tot en met 13 februari
• Backenhagenlaan (t.h.v. nr. 20), op 13 februari
• 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
• Kruising Enschedesestraat/Wemenstraat/Brinkstraat, tot
en met 29 maart
• Adamsweg (tussen Parallelweg LS en Isaäcstraat), 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), 4 maart tot en met 12 april
• Enschedesestraat (tussen kruising Wemenstraat/Brinkstraat
en Burgemeester Jansenplein), 1 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

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• Bronkhorststraat 28, 7555 MK, realiseren dakkapel (02-02-2019)
•	Dalmedenweg tussen 5 en 7, 7559 RA, hebben tijdelijke uitweg
(04-02-2019)
• Emmaweg 20, 7551 BJ, wijzigen trap brandscheiding (05-02-2019)
•	Fie Carelsenstraat 110, 7558 WC, kappen 2 eiken, 1 fijnspar en
1 wilg (05-02-2019)
•	Hamerstraat 6, 7556 MZ, hebben uitweg (04-02-2019)
• Industriestraat nabij 49, 7553 CL, veranderen woon-/winkelpand naar appartement (04-02-2019)
•	Loevenstein (Muiderslot nabij 15), 7559 RX, oprichten
20 woningen en 9 appartementen (01-02-2019)
•	Lupinestraat 9, 7552 HJ, veranderen schoolgebouw naar zorgappartementen (01-02-2019)
• Nieuwstraat 44, 44A en 44B, 7551 CZ, veranderen gevel
(30-01-2019)

dinsdag 12 februari 2019

Help ook mee op zaterdag 23 maart!

Hengelose Opschoondag
Hengelo doet op zaterdag 23 maart mee aan de Landelijke Opschoondag.
Op deze dag gaan overal in het land mensen de straat op om zwerfafval
op te ruimen in de eigen wijk of buurt. Meedoen is eenvoudig en hoeft
niet lang te duren. Als iedereen een uurtje zijn handen uit de mouwen
steekt, is de buurt al snel een stuk schoner!
Zwerfafval
Veel mensen vinden zwerfafval storend. Het geeft een rommelig straatbeeld,
het trekt ongedierte aan en het kan de bodem vervuilen. Om hier extra aandacht voor te vragen, is de Landelijke Opschoondag in het leven geroepen.
Tijdens deze dag organiseren mensen door het hele land leuke en nuttige
opschoonacties om samen de buurt of straat schoon te maken. Zo ook in
Hengelo. Elk jaar zijn er verschillende groepjes samen bezig om hun buurt
een stukje schoner te maken.
Meedoen?
Wilt u zelf een actie starten, meld ‘m dan aan via www.supportervanschoon.
nl. Ook kunt u op deze website zien of er al een actie in uw buurt gepland
staat waar u bij aan kunt sluiten.
Komt 23 maart niet uit, maar wilt u toch wat doen? Dan kunt u een actie op
een andere dag aanmelden.
De gemeente kan uw actie ondersteunen, bijvoorbeeld door het uitlenen van
hesjes of knijpers, of het afvoeren van het afval. Hebt u vragen? Dan kunt u
bellen met 14074 of mailen naar gemeente@hengelo.nl.

•	Ratelaar 14 en 16, 7559 EN, plaatsen schutting c.q. hekwerk
(05-02-2019)
•	Telgen 13, 7551 CL, verbouwen winkel (30-01-2019)
•	Wellekensstraat 5, 7552 MX, veranderen woning (04-02-2019)
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
•	John Maynard Keynesstraat 10, 7559 SZ, plaatsen reclame.
Opschorten beslistermijn op verzoek van aanvrager. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 13-06-2019.

Verleend
• Aurelia 8, 7559 EC, veranderen uitweg (06-02-2019)
•	Boerhaavelaan 20, 7555 BC, plaatsen veranda (06-02-2019)
•	C.T. Storkstraat 31, 7553 AP, handelen met gevolgen voor
beschermde monumenten (herstellen kozijn) (06-02-2019)
•	Eduard Verkadestraat 107, 7558 TK, hebben uitweg (06-02-2019)
• Jacques Perkstraat 1, 7552 JR, plaatsen reclamezuil zijde
Staringstraat (05-02-2019)
•	Lupinestraat 38, 7552 HK, wijzigen dakrand/overstek
(06-02-2019)
•	Oelerweg 46A, 46B en 46C, 7555 GT, veranderen winkelruimte
in 2 appartementen en kamerbewoning (01-02-2019)
•	Oldenzaalsestraat 237 en 237A, 7557 GL, veranderen pand in
2 woningen (04-02-2019)
• Resedastraat 40, 7555 CL, plaatsen raam zijgevel (05-02-2019)
•	Sloetsweg 25, 7557 HS, bouwen erker (04-02-2019)
• Stavangerstraat nabij 25, 7559 JB, kappen 2 berken (01-02-2019)
•	Twekkelerweg 356, 7554 SE, veranderen woonboerderij
(01-02-2019)
•	Verlengde Polluxweg nabij 10, 7557 XH, kappen 21 eiken,
16 berken, 9 wilgen en 2 elzen (06-02-2019)
•	Woltersweg 56, 7552 DD, veranderen/vergroten woonhuis
(04-02-2019)
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.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
•	Esreinmarkt, Industriestraat, Meijersweg, Esrein, 14 april 2019
•	Ronde van de Vijver, Vijverlaan, 20 april 2019
•	Avondvierdaagse, diverse routes in Hengelo, 3 tot en met
6 juni 2019
• FBK Games, FBK-stadion, 5 tot en met 9 juni 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.

Leuke prijzen
Als u uw actie op www.supportervanschoon.nl aanmeldt,
maakt u kans op een leuke prijs. Onder de Hengelose
deelnemers verloot de gemeente een aantal tegoedbonnen ter waarde van € 100.

JIJ TOCH OOK?

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.

Wet bodembescherming
Instemming schriftelijk verslag
Het college van B en W heeft ingestemd met het schriftelijk verslag van de uitvoering van de bodemsanering aan de:
•	Lansinkesweg 30, kadastrale sectie L 1988 (artikel 39b zesde
lid Wbb en artikel 39c Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 13 februari
tot en met 26 maart 2019 op afspraak inzien in het stadskantoor aan
de Hazenweg 121. Voor inzien en meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Bouwen. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn bezwaar maken bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Ontwerp maatwerkvoorschrift geluid
Het college van B en W is van plan een maatwerkvoorschrift voor
geluid vast te stellen voor:
•	John Maynard Keynesstraat 10, Hanos Hengelo BV, oprichten
groothandelcentrum voor horeca, grootverbruik en instellingswezen
Het vaststellen van een maatwerkvoorschrift voor geluid is nodig
voor een goed beheer van de beperkte geluidruimte op het gezoneerde bedrijventerrein Westermaat Campus.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken van
13 februari tot en met 26 maart 2019 op afspraak inzien bij de
afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg
121. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het
college van B en W. Voor het mondeling indienen van zienswijzen
kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Bouwen.

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

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.

