Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Digitale formulieren en
MijnHengelo niet beschikbaar
In verband met de verhuizing van onze digitale systemen en
onderhoudswerkzaamheden zijn MijnHengelo en de digitale
formulieren op www.hengelo.nl niet beschikbaar op:
•	
Zaterdag 16 november en zondag 17 november de gehele dag
•	
Donderdag 28 november vanaf 17.00 uur tot en met zondag
1 december
•	
Donderdag 12 december vanaf 17.00 uur tot en met zondag
15 december

Online diensten, zoals het digitaal doorgeven van een verhuizing
of het maken van een afspraak, zijn op deze momenten niet
beschikbaar. Om de overlast te beperken, voeren we deze werkzaamheden zoveel mogelijk uit in de weekenden.
Alle genoemde data en tijden zijn onder voorbehoud. Onze excuses
voor het ongemak.

Unieke shows bij Boekelosebrug
Om het prachtige verhaal van Hart van Zuid te vertellen,
hebben de jonge Hengeloërs Rense Notenboom en Maarten
Mensink in samenwerking met de gemeente Hengelo een geweldige waterprojectie ontwikkeld. Het verhaal komt spectaculair tot leven, doordat het bewegend beeld op een groot
waterscherm wordt geprojecteerd. Zo word je meegenomen
op reis in de geschiedenis én toekomst van dit mooie stukje
Hengelo.
Hebben we je nieuwsgierig gemaakt? Beleef het verhaal op
vrijdag 15 november bij de Boekelosebrug. Vanaf de kade bij
Stork Thermeq (Ketelmakerij 2) heb je een geweldig zicht. Er
zijn twee voorstellingen: om 19.00 uur en om 20.00 uur.
Er is voldoende parkeergelegenheid in de
buurt, voor zowel de fiets als de auto. En
er is gratis koffie, thee of chocomel van
Flooresso. Ook voor de kleintjes is er iets
lekkers.

DIT WIL JE
NIET MISSEN.
KOM OOK!

Herdenkingstocht Licht in het donker

Informatiebijeenkomst
Klimaatatlas Hengelo en
Klimaat-risico-spel

Programma
U kunt binnenlopen tussen 18.30 uur en 19.00 uur. Voor u staat
koffie of thee klaar. Om 19.00 uur opent een ritueel begeleider
de avond met een overdenking. Daarna begint de tocht over de
begraafplaats. De tocht duurt ongeveer een half uur. Afsluitend is
er koffie en thee, en u ontvangt een herinneringskaartje.

Op dinsdag 19 november organiseert de gemeente Hengelo een
interactieve avond over het veranderende klimaat. We moeten
ons samen voorbereiden op extreme weersomstandigheden. Dit
vraagt om inzet van iedereen.
Programma
Eerst wordt de Klimaatatlas Twente/Hengelo gepresenteerd. Deze
atlas brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart.
Vervolgens kunt u meedoen aan het Klimaat-risico-spel. Aan de
hand van prikkelende vragen gaat u met leden van de gemeenteraad en andere Hengeloërs in gesprek over het veranderende
klimaat, de risico’s voor onze stad, mogelijke oplossingen én
prioriteiten.
U bent vanaf 19.15 uur van harte welkom in de Schouwburg
Hengelo, Beursstraat 44. De bijeenkomst begint om 19.30 uur
en duurt tot ongeveer 21.30 uur.
Meer informatie
Het programma en meer informatie vindt u op www.hengelo.nl/
klimaatatlas. Vanaf 16 november vindt u daar ook de Klimaatatlas voor Hengelo.

De gemeenteraad vergadert
Raadsvergadering

De eerder aangekondigde raadsvergadering van 19 november komt
te vervallen. De punten die daarvoor op de agenda stonden,
schuiven door naar de raadsvergadering van dinsdag 3 december.

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt op woensdag 20 november een Politieke Markt in Berflo Hengelo, Apolloplein 1. Het programma:
Theaterzaal
19.30 - 21.00 uur Proces Marktplein
21.15 - 22.45 uur Evaluatie afvalinzameling en mogelijkheden
		
nascheiding
Wilt u weten hoe u mee kunt praten? Kijk dan 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.

Verkeersonderzoek

De gemeente Hengelo heeft een adviesbureau opdracht gegeven
om van dinsdag 12 november tot en met donderdag 14 november verkeersonderzoek uit te voeren op het kruispunt Laan Hart
van Zuid/Esrein door middel van camera’s.
De camera’s registreren geen kentekens of snelheid. Uitsluitend
het algehele verkeersbeeld en tijdstip worden geregistreerd. De
gemaakte camerabeelden worden uiterlijk 30 dagen na het maken van de beelden vernietigd.

Collectes

Tot en met 16 november collecteert de NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). Van 18 tot en met 23 november
collecteert het Nationaal MS Fonds.

Op woensdag 20 november organiseert de gemeente Hengelo
samen met Gildebor en uitvaartorganisatie Yarden de herdenkingstocht Licht in het donker. Nabestaanden kunnen hun dierbare gedenken tijdens de verlichte tocht over het begraaf- en
gedenkpark aan de Oldenzaalsestraat.

Officiële bekendmakingen
Wet kinderopvang
Uitschrijving
Uit het Landelijk Register Kinderopvang wordt uitgeschreven:
•	Stichting De Zeven Bergen, locatie BSO Op de Berg, Bergweg 36,
	7557 BT (registratienummer LRK: 200635141), per 15-12-2019
in verband met samenvoeging met BSO de Drakenberg
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Meldpunt
Kinderopvang.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Deurningerstraat 202, 7557 HL, hebben uitweg (31-10-2019)
•	Pieter de Hoochstraat 30, 7556 PP, plaatsen dakkapel
(30-10-2019)
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.

Termijnverlenging
•	Parallelweg SS 115A t/m 115G, 7552 BD (aanvraag gepubliceerd
als Kuipersdijk nabij 48), bouwen opslaghal. Verlenging beslistermijn met max. 6 weken in verband met de bouwbesluittoetsing.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 19-12-2019.

Verleend
• C .T. Storkstraat 21, 7553 AN, wijzigen voorgevel (05-11-2019)
• Dalmedenweg nabij 21, 7559 RA, kappen 2 berken, 3 eiken,
8 elzen, 5 essen en 3 wilgen (05-11-2019)
•	Graskarperstraat 14, 7559 HA, kappen 1 eik (04-11-2019)
•	Kanaalstraat 15, 7553 GP, oprichten bedrijfspand (05-11-2019)
•	Langestraat 16, 7551 DZ, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (plaatsen berging) (01-11-2019)
•	Mozartlaan 1, 7557 DK, hebben uitweg (06-11-2019)
•	Oude Grensweg 88, 7552 GD, vergroten woonhuis (01-11-2019)

De route is verlicht met honderden fakkels. Iedereen die meeloopt
krijgt een kaars. Op de route zijn verschillende punten waar u kunt
stoppen om te luisteren naar passende muziek.
De tocht is gratis. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.
Voor iedereen
De herdenkingstocht is bedoeld voor iedereen die iemand heeft
verloren. Ook wanneer uw dierbare ergens anders is begraven of
de asbestemming heeft gevonden.
•	Raoul Wallenbergstraat 30, 7557 ZB, plaatsen erfafscheiding
(01-11-2019)
•	Vossenbeltweg 13 (kavel 2), 7559 PN (aanvraag gepubliceerd
als Vossenbeltweg nabij 11), oprichten woonhuis en hebben
uitweg (05-11-2019)
•	Zuidelijke Havenweg 40, 7554 RR, veranderen voormalige
testtoren (gebouw Z) (05-11-2019)
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
Verleend
•	Aquamarijnstraat 118, 7554 NT, oprichten inrichting voor
testen/produceren coatings (06-11-2019)
Inzien en beroep
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Het besluit is ten opzichte van het
ontwerpbesluit niet gewijzigd. Tegen dit besluit kunt u desgewenst, gedurende zes weken na de datum van verzending van dit
besluit, een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de afdeling
Bestuursrecht van de rechtbank Overijssel. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten
Het college van B en W heeft de volgende verkeersbesluiten genomen:
•	Het instellen van een tweezijdig verbod om stil te staan op een
gedeelte van de Bachstraat door het aanbrengen van een doorgetrokken gele streep over een lengte van ongeveer 20 meter
aan weerskanten van de Bachstraat vanaf de Josef Haydnlaan
•	Het opheffen van één algemene gehandicaptenparkeerplaats
op het parkeerterrein op de hoek Westelijke Esweg/Henry
Woodstraat bij winkelcentrum Hasselo
•	Het aanwijzen van één algemene gehandicaptenparkeerplaats
op het parkeerterrein op de hoek Westelijke Esweg/Henry
Woodstraat bij winkelcentrum Hasselo
•	Het aanwijzen van één gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Geerdinksweg 90
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Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 13 november tot en met
24 december 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.

Adres gezocht
De gemeente is op zoek naar het juiste adres van:
Naam
Geboren
Naam
Koots, A.E.
Al Sheikho, A. 05-02-2000
24-07-1986
Markink, K.M.S.
Brugman, B.
15-01-1987
Petroviča, D.
Charro, R.
14-06-1988
Taheraslani, M.
Dlugajczyk, C.
21-01-1964
Vasilescu, D.V.
Eicks, J.W.
Verheijen, R.T.
Heinink, E.A.G. 28-05-1974
23-02-1990
Zwierink, R.J.L.
Hmaida, Y.
29-09-1972
Hofs, R.T.B.

Geboren
30-07-1989
15-05-1995
11-12-1991
16-09-1982
04-10-1992
24-10-1991
22-11-1999

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.

15.11 Waterprojectie Boekelosebrug
16.11 Intocht Sinterklaas
20.11 Huis van Sinterklaas
14.00 - 16.00 uur
20.11 Herdenkingstocht
Licht in het donker

Werk aan de weg

Wegwijzer

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.
• Rudolfstraat (tussen nr. 20 en Alexanderstraat), tot en met
14 november
• Mozartlaan (mobiele kraan, tussen Ravelstraat en Debussystraat, 1 weghelft afgesloten), 18 november (overdag)
• Mozartlaan (mobiele kraan, tussen Cesar Franckstraat en
	
Ravelstraat, 1 weghelft afgesloten), 15 en 25 november
(overdag)
• Ockeghemstraat (mobiele kraan), tot en met 28 november
(overdag)
• Coba Ritsemastraat/Dijksweg, tot en met 29 november
• Deldenerstraat (tussen Langestraat en Bornsestraat), tot en
met 29 november
• Curiestraat (t.h.v. Semmelweisstraat), 18 tot en met
29 november
• Cesar Franckstraat (mobiele kraan, tot Ravelstraat),
22 november en 2 december (overdag)
• Cesar Franckstraat (mobiele kraan, tussen Ravelstraat en
Debussystraat), 29 november en 9 december (overdag)
• Prins Bernhardplantsoen, 16 december 00.00 - 05.30 uur
• Schubertstraat (mobiele kraan, t.h.v. Johan Wagenaarstraat),
2 tot en met 17 december (overdag)
• Rudolfstraat (tussen Alexanderstraat en Hendrikstraat), tot
en met 19 december
• Rudolfstraat (tussen Hendrikstraat en Berfloweg),
28 november tot en met 10 januari
• Doorgang Burgemeester Jansenplein (t.h.v. Twee Wezen/
Blauwe Engel), tot en met 17 januari
• Isaäc Sweersstraat, tot en met 20 december en 6 tot en met
23 januari
• Witte de Withstraat (mobiele kraan, in fases), 24 januari tot
en met 14 februari en 7 tot en met 13 februari

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.

