Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
De gemeenteraad vergadert
Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 21 mei vanaf 19.30 uur
in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda staan
onder meer:
•	
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Bornsedijk 80
•	
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, herziening
Nijhuisbinnenweg 16
•	
Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen oprichten kalverstal Sluitersdijk 24
•	
Aanvraag verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder
Bruggink
Aansluitend vanaf ± 21.00 uur is er een Politieke Markt over:
•	
Concept jaarstukken verbonden partijen

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag 22 mei
in Berflo Hengelo, Apolloplein 1. Het programma:
Theaterzaal
19.30 - 22.00 uur
		

Kadernota 2020-2023, ideeën uit de
samenleving

De komende maand besluit de gemeenteraad over de Kadernota
2020-2023. Ter voorbereiding daarop hebben inwoners, instellingen en organisaties uit Hengelo aangegeven waar zij kansen
zien voor nieuw beleid. Deze kansen worden gepresenteerd en
daarover gaat de raad met de samenleving in gesprek. Kijk voor
meer informatie in het hoofdartikel hiernaast.
NB: mocht er niet voldoende tijd zijn, dan wordt de Politieke
Markt voortgezet op donderdag 23 mei.
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.

Kunst- en Cultuurfestival

Vanaf donderdag 16 mei begint een lang weekend vol kunst en
cultuur in de binnenstad. Laat u verrassen door orkesten, koren,
dans- en theatergroepen en beeldend kunstenaars!
Tijdens WAK19 (het amateurkunstenfestival) vertonen orkesten,
koren, dans- en theatergroepen hun kunsten. Ook is er een groot
meezingfestival en kunt u zelf schilderen of tekenen op het Montmartre-schilderplein aan de Molenstraat. Kijk voor het complete
programma elders in dit weekblad. Actuele informatie vindt u op
www.facebook.com/wak.hengelo.
Straattheateracts zijn te zien op diverse plekken in de binnenstad. Kijk voor meer informatie over de artiesten en locaties op
www.kunstenopstraathengelo.nl.
Verder zijn er Street Art kunstenaars op muren aan het werk te
zien en zijn er jamsessies. En in meer dan 60 winkeletalages is
RAAMKUNST te bewonderen. Kijk voor de deelnemende kunstenaars en route op www.raamkunsthengelo.nl.

Groenmarkt

Op zaterdag 18 mei houden gemeente, groenpartners en ondernemers gezamenlijk de Groenmarkt. Op deze Groenmarkt vindt u
informatie en inspiratie om uw tuin te vergroenen. Een groene
tuin is belangrijk voor o.a. een betere waterafvoer en meer biodiversiteit. U bent tussen 11.00 en 16.00 uur van harte welkom
op het pleintje achter de HEMA aan de De Wetstraat.
Tegel eruit, plantje erin
Onderdeel van de Groenmarkt is de ‘Tegel eruit, plantje erin’actie: iedereen die een tuintegel inlevert, krijgt een tuinplant
gratis! Eén tegel/plant per persoon, en op = op. De actie is een
samenwerking van Groei & Bloei, Fahner Vasteplanten Kwekerij
en Welkoop Hengelo.
Ook bij Welkoop aan de Wegtersweg 28A kunt u zaterdag 18 mei
een tuintegel inleveren voor een plant. Ook hier geldt één tegel/
plant per persoon en zolang de voorraad strekt.

11.00 16.00 uur
pleintje
achter de
HEMA
Impressie van de Groenmarkt 2018

Wie doen er mee?
Groei & Bloei, Bijenhoudersvereniging, Natuur- en Milieuraad Hengelo, Groene Loper Hengelo, stichting Groener Hengelo, Welkoop,
waterschap Vechtstromen, Gildebor en de gemeente Hengelo.

34 externe voorstellen voor nieuw beleid
‘Wat verdient extra geld en aandacht de komende vier jaar?’
Met deze oproep wilde de gemeenteraad graag ideeën ophalen voor de Kadernota 2020-2023. In totaal zijn er 34 externe voorstellen ingediend, ter hoogte van € 802.000 in 2020.
Tijdens de Politieke Markt van woensdag 22 mei gaan de indieners van de voorstellen en de gemeenteraad met elkaar in
gesprek. In juni wordt duidelijk of en hoeveel (financiële)
ruimte er is om nieuwe voorstellen uit te voeren.
De Politieke Markt over de voorstellen nieuw beleid is een eerste
stap bij het opstellen en vaststellen van de Kadernota. Daarin
staat informatie over de financiële positie van de gemeente, worden voorstellen voor nieuwe gemeentelijke uitgaven (zogenoemd
nieuw beleid) gedaan en eventuele bezuinigingen gepresenteerd.
Planning
Naast de voorstellen nieuw beleid komt het college van B en W
binnenkort ook met een doorrekening van het huidige beleid en de
financiële positie van de gemeente Hengelo. Dan is ook duidelijk of
en hoeveel geld er beschikbaar is voor nieuw beleid.

Ideeën voor
Hengelo!

Tijdens de Politieke Markt van woensdag 12 juni vindt daarover
een volgende discussie met de gemeenteraad plaats, waarin
volgens verwachting ook duidelijk zal worden welke voorstellen
nieuw beleid op draagvlak kunnen rekenen. Mede op basis van die
discussie biedt het college van B en W volgens verwachting op
20 juni een totaal-voorstel aan, waarna de gemeenteraad volgens
planning daar op dinsdag 9 juli een besluit over zal nemen.

Officiële bekendmakingen

•	Lansinkweg 37, 7553 AG, veranderen en vergroten woonhuis
(03-05-2019)

Omgevingsvergunningen

De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt te zijner
tijd eventueel zienswijzen indienen tegen de ontwerpbesluiten
die ter inzage worden gelegd.

Reguliere procedure
Ontvangen
•	Bijenkorf 62, 7559 EP, hebben uitweg (30-04-2019)
•	Binnenhavenstraat 107/109, 7553 GH, veranderen voorgevel
bedrijfspand (02-05-2019)
•	Boekeloseweg 143, 7553 DM, plaatsen erfscheiding (04-05-2019)
• Hermesstraat nabij 45, 7552 SX, oprichten 10 stadswoningen
(03-05-2019)
•	J.A. Alberdingk Thijmstraat 2, 7552 HR, vervangen coniferenhaag door schutting (05-05-2019)
•	Klaas Berninkstraat 11, 7556 PL, oprichten bijgebouw
(07-05-2019)
•	Parelstraat 24, 7554 TM, vernieuwen gevel (03-05-2019)
•	St. Janstraat 2, 7557 HV, handelen in strijd met bestemmingsplan (splitsen woonhuis in twee wooneenheden) (30-04-2019)
•	Uitslagsweg 167, 7556 LP, veranderen/vergroten woonhuis
(07-05-2019)
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
•	Deldenerstraat 169, 7555 AB, realiseren doorbraak tussen
2 woonhuizen (03-05-2019)
• Enschedesestraat 209A, 7552 CS (aanvraag gepubliceerd als
Enschedesestraat nabij 209), veranderen praktijkruimte in
woonstudio (08-05-2019)
•	Ganzenbosdijk 7, 7554 PS, hebben uitweg (08-05-2019)
•	Haaksbergerstraat 59, 7554 RR (aanvraag gepubliceerd als
Haaksbergerstraat nabij 57, Zuidelijke Havenweg 40), veranderen ketelhuis (08-05-2019)
•	Het Plein nabij 60, 7559 SR, kappen 2 eiken en 2 populieren
tussen weg en fietspad zijde A1 (07-05-2019)
•	Langelermaatweg 221, 7553 JH, handelen in strijd met bestemmingsplan (herbestemmen verdieping als bedrijfswoning)
(03-05-2019)
• Molenstraat 13 en 13A, Nieuwstraat 45B en 45C en Veldbleekstraat 22, 24, 26 en 28, 7551 DA (aanvraag gepubliceerd als Molenstraat 13), gedeeltelijk verbouwen pand tot
6 studio’s (09-05-2019)
•	Straatsburg nabij 32, 7559 NM, vervangen handelsreclame
(06-05-2019)
•	Torenlaan 2, 7559 PJ, hebben uitweg (08-05-2019)
•	Zirkoonstraat 8, 7554 TT, hebben en aanpassen uitweg
(03-05-2019)
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
Ontvangen
• Deldenerstraat 26, 7551 AG, brandveilig gebruik en intern
verbouwen 2e en 3e verdieping van kantoorfunctie naar woonfunctie met 16 studio’s (07-05-2019)

Evenementenvergunningen
Verleend
•	WAK19, binnenstad, 18 mei 2019
•	Kunsten op Straat, binnenstad, 18 mei 2019
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken na de datum van verzending van het besluit naar de aanvragers op afspraak
inzien bij de afdeling Regulering en Toezicht in het gebouw Markant aan de Deldenerstraat 59. Tijdens de inzagetermijn kunnen
belanghebbenden tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd gezag. In het betreffende besluit
staat per onderdeel vermeld wie het bevoegd gezag is (de burgemeester of het college van B en W). Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep. Voor inzien of meer informatie
kunt u contact opnemen met de afdeling Regulering en Toezicht.
Kijk voor meer informatie over deze en andere evenementenvergunningen op www.hengelo.nl > Actueel > Bekendmakingen.

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:
•	Laan Hart van Zuid, Esrein, Boortorenweg en Zuidelijke
Havenweg, kadastrale sectie D 15421 (artikel 39c Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 15 mei tot
en met 25 juni 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.

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten
Het college van B en W heeft de volgende verkeersbesluiten genomen:
•	Het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen in de Langelermaatweg door het plaatsen van
verkeersbord E4 met onderbord ‘Opladen elektrische voertuigen’
•	Het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen in de Mercuriusstraat door het plaatsen van
verkeersbord E4 met onderbord ‘Opladen elektrische voertuigen’
•	Het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen in de Moerbeistraat door het plaatsen van
verkeersbord E4 met onderbord ‘Opladen elektrische voertuigen’
•	Het intrekken van het verkeersbesluit waarbij een parkeerverbodszone wordt ingesteld op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 15.00 uur op een gedeelte van de Jean Louis
Pisuissestraat met zaaknummer 2346040
•	Het instellen van een geslotenverklaring voor alle bestuurders,
uitgezonderd fietsers en laden en lossen tussen 07.00 uur en
12.00 uur, op de Langestraat tussen Bij de Toren en Willemstraat, door het plaatsen van verkeersbord C1 met onderborden
OB52 en laden en lossen 07.00 - 12.00 uur
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Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 15 mei tot en met 25 juni
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.

Hengelo in het kort
Open dag sluiscomplex

Op zaterdag 18 mei van 10.00 uur tot 16.00 uur is het sluis- en
gemaalcomplex in het Twentekanaal gratis open voor publiek.
Het complex aan de Twekkelerweg 315 heeft een grootschalige
renovatie en restauratie ondergaan en is op deze dag bij hoge
uitzondering toegankelijk. U kunt het pompgebouw, de sluis,
het benedenhoofd, een van de kenmerkende torens en een van
de voormalige woningen van de sluismeester bezichtigen. Bij de
entree van het terrein is een van de originele Stork-pompen van
dichtbij te zien.

Werk aan de weg

Kunst- en Cultuurfestival
Wij kleuren de stad
TwenteRun
Open dag sluis
Groenmarkt
Actief Cultureel
Tuindorp

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

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.
• M
 r. P.J. Troelstrastraat (tussen Beukweg en Dennenbosweg),
tot en met 17 mei
• IJsselstraat (tussen Haaksbergerstraat en Slingestraat), tot
en met 24 mei
• Cesar Franckstraat (tussen Debussystraat en bocht), tot en
met 17 mei, 20 tot en met 24 mei, 27 en 28 mei
• Buitenweg (tussen Oelerweg en Ketelstraat/Eendrachtstraat),
tot en met 7 juni
• Dijksweg (t.h.v. Johannes Vermeerstraat), tot en met 7 juni
• Kuipersdijk (tussen Breemarsweg en inrit FBK-stadion, richting Enschedesestraat), tot en met 7 juni
• Langelermaatweg (deels tot kruising Laan Hart van Zuid),
tot juni
• Boekelosebrug, tot juni
• Burgemeester Jansenplein en Langestraat, tot en met 26 juli

16 t/m
19.05
17 & 18.05
18.05
18.05
19.05

Foto: Rijkswaterstaat

Balie Zorgloket open
• Maandag t/m donderdag
• Vrijdag 		

van 08.30 tot 16.30 uur
van 08.30 tot 12.00 uur

Vanaf 10.30 uur is er elk half uur een rondleiding. De sluismeester is aanwezig om de bediening van de sluizen uit te leggen.
Daarnaast zijn er vaartuigen van de politie, Rijkswaterstaat en
binnenvaart te bewonderen. Ook is er een fototentoonstelling
over de renovatie.
Kijk voor meer informatie op www.openmonumentendag.nl/
sluiscomplex-hengelo.

Telefoon: 14074, kies optie 1
E-mail: zorgloket@hengelo.nl

Collectes

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.

Tot en met 18 mei collecteert het Longfonds. Van 20 tot en met
25 mei collecteert het Prins Bernhard Cultuurfonds.

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.

