Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Inloopbijeenkomst ontwerp bestemmingsplan Elisabethstraat
Op dinsdag 29 januari is er een inloopbijeenkomst over het
ontwerp bestemmingsplan Elisabethstraat. Tijdens deze bijeenkomst kunt u het ontwerp bekijken en vragen stellen. Ook kunt
u het ontwerp beeldkwaliteitplan inzien. Dit plan wordt gehanteerd bij de welstandstoetsing in het plangebied Elisabethstraat.
U bent van harte welkom tussen 16.00 en 18.00 uur in de speelzaal van de Don Boscoschool, Laurastraat 3. U kunt binnenlopen
wanneer het u uitkomt.
Kijk voor meer informatie over het ontwerp bestemmingsplan
en het ontwerp beeldkwaliteitplan en de procedures, onder
‘Officiële bekendmakingen’.

Collectes

Tot en met 26 januari 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.
•	Lansinkesweg (t.h.v. de Brandweerkazerne), tot en met
18 januari
•	Backenhagenlaan (tussen Havezatenlaan en Deurningerstraat), tot en met 1 februari
• Landmansweg (t.h.v. Venusstraat/sportvelden), 21 januari
tot en met 22 februari
•	Castorweg (tussen Rechterenstraat en Deurningerstraat
1 rijbaan), tot en met 18 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
•	Enschedesestraat (tussen kruising Wemenstraat/Brinkstraat
en Burgemeester Jansenplein), 1 tot en met 26 april
•	Langelermaatweg (deels tot kruising Laan Hart van Zuid),
tot juni
• Boekelosebrug, tot juni

Officiële bekendmakingen
Stichting Belangenbehartiging
cliënten Wet Werk en Bijstand
Opgeheven
Het bestuur van de Stichting Belangenbehartiging van de cliënten van Wet Werk en Bijstand te Hengelo (Overijssel) heeft op
17 oktober 2018 besloten de stichting te ontbinden. De stichting
heeft o.a. de subsidie voor de Cliëntenraad Minima Hengelo beheerd. Vanaf 1 januari 2019 wordt deze taak overgenomen door
de gemeente Hengelo. Dat de stichting ophoudt te bestaan heeft
geen invloed op de werkzaamheden van de Clientenraad Minima
Hengelo. De taken, activiteiten en belangenbehartiging door de
Cliëntenraad wijzigen hierdoor niet.
Inzien
U kunt het ontbindingsbesluit, de rekening en verantwoording,
en het plan van verdeling inzien van 16 januari tot en met
12 maart 2019 bij het kantoor van de Cliëntenraad Minima Hengelo, Neptunusstraat 51, en bij het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel, Hengelosestraat 585 in Enschede. Kijk voor de
openingstijden op www.clientenraadminimahengelo.nl of kvk.nl.

Beeldkwaliteitplan
Ontwerp
• Elisabethstraat

Avondje weg?

Tips tegen woninginbraak: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Avondje weg? Licht aan Licht
en deur
opdeur
slot!
aan en
op slot!
In deze donkere maanden worden de meeste woninginbraken
gepleegd. Zorg ervoor dat uw woning goed beveiligd is om
inbraak te voorkomen. Hieronder leest u wat handige tips.
Licht aan
Laat ’s avonds lampen branden, zodat het lijkt alsof u thuis bent.
Dit kan met een tijdschakelaar. En vergeet de buitenverlichting
niet, bijvoorbeeld met een schemerschakelaar of bewegingssensor.
Doe alsof u thuis bent
Laat een bewoonde indruk achter door bijvoorbeeld wat glazen op
tafel te laten staan. Maar leg waardevolle spullen zoals laptops
en iPads uit het zicht. En bewaar niet te veel contant geld in
huis. Markeer of graveer uw eigendommen en registreer ze.
Deur op slot
Trek uw deur niet alleen dicht maar draai de sleutel ook om in
het slot. Zorg voor goed hang- en sluitwerk op ramen en deuren. Denk ook aan dakraam, garage-/balkondeur, lichtkoepel of
schuifpui.
Rondom het huis
Zorg dat er geen ladders, containers of andere dingen bij uw woning staan die het makkelijk maken om naar binnen te klimmen.

Hebt u struiken rondom het huis? Zorg ervoor dat ze kort zijn,
zodat uw huis voor buren en voorbijgangers goed te zien is.
Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie direct de politie
via 112 moeten bellen. Bijvoorbeeld bij glasgerinkel of gestommel in uw huis terwijl u er niet bent, of bij het zien van onbeken• Doe net alsof u thuis bent
de personen Maak
in uw het
tuin.
• Laat binnen en buiten een
inbrekers
lamp aan
niet te makkelijk.
•

ken van een afspraak of het mondeling indienen van zienswijzen
kunt u contact opnemen met Mariska de Vries.
Op dinsdag 29 januari is er een inloopbijeenkomst. Kijk voor
meer informatie in het bericht onder ‘Hengelo in het kort’.

Vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 18 december 2018 het volgende
beeldkwaliteitplan vastgesteld:
•	Woolderlanen (Seahorseterrein)
In het kader van de herontwikkeling van het Seahorseterrein is er
een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het beeldkwaliteitplan Woolderlanen (Seahorseterrein) wordt gehanteerd bij de welstandstoetsing in het plangebied Seahorseterrein.
Inzien
U kunt het beeldkwaliteitplan op afspraak inzien in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Voor het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met Bertien Scholten of Antoine Mahler.

Bestemmingsplannen
Ontwerp
• Elisabethstraat
Het plangebied wordt globaal gevormd door de Elisabethstraat,
Laurastraat, Andreastraat/Laurapark en Krabbenbosweg. De woningen die op de locatie stonden, zijn in 2006 gesloopt ten behoeve van een herontwikkeling. Deze herontwikkeling is destijds
stil komen te liggen waardoor het gebied al een langere tijd braak
ligt. In het plangebied worden 40 grondgebonden woningen en
een appartementencomplex voor Welbions met 22 appartementen
voor de sociale huur ontwikkeld. Deze ontwikkeling past niet in
het huidige bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te
maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.
Het ontwerp bestemmingsplan Elisabethstraat voorziet hierin.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken
van 16 januari tot en met 26 februari 2019 op afspraak inzien in het
stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl/?id=NL.
IMRO.0164.BP0122-0201. Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met Mariska de Vries. Tijdens de inzagetermijn
kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 2319912. Voor het
mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met
Mariska de Vries. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar
maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.
Op dinsdag 29 januari is er een inloopbijeenkomst. Kijk voor
meer informatie in het bericht onder ‘Hengelo in het kort’.

Gewijzigd vastgesteld

Zorg voor goede sloten

Wijzigingen
Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is een aantal
wijzigingen in het vastgestelde plan opgenomen. Het betreft wijzigingen in de toelichting, regels en op de verbeelding. Een overzicht van alle wijzigingen vindt u in de staat van wijzigingen.
Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van
16 januari tot en met 26 februari 2019 op afspraak inzien in
het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.
nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0088-0301. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bertien Scholten of Antoine
Mahler. Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een
beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Geen beroep
kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingebracht. Op het besluit tot het vaststellen van
het bestemmingsplan Seahorseterrein is de Crisis- en herstelwet
van toepassing. Op de website van de Raad van State staat vermeld welke gevolgen dit heeft voor het beroepschrift. Vermeld in
het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
Daarnaast kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen
de planonderdelen die gewijzigd zijn vastgesteld. Het besluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op
27 februari 2019. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde Afdeling vragen een
voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet
eerder in werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige
voorziening zijn kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op
www.raadvanstate.nl of neem contact op met Bertien Scholten of
Antoine Mahler.
U vindt de bekendmaking van het besluit hogere geluidgrenswaarden op de volgende pagina, onder Wet geluidhinder.

Onherroepelijk
De volgende bestemmingsplannen zijn op 28 december 2018
onherroepelijk geworden.
•	Dalmeden, CPO Kamers
•	Deldenerstraat naast 306
De plannen zijn op 6 november 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. De vastgestelde bestemmingsplannen en de bijbehorende stukken lagen van 14 november tot en met 27 december
2018 ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn is voor geen van
beide plannen beroep ingesteld bij de Raad van State.
Inzien
U kunt de bestemmingsplannen op afspraak inzien bij de afdeling
Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en
op www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0121-0301 (Dalmeden,
CPO Kamers) en www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0123-0301
(Deldenerstraat naast 306).

In het kader van de herontwikkeling van de locatie aan de Elisabethstraat is er een ontwerp beeldkwaliteitplan opgesteld. Het
ontwerp beeldkwaliteitplan Elisabethstraat wordt gehanteerd bij
de welstandstoetsing in het plangebied Elisabethstraat.

De gemeenteraad heeft op 18 december 2018 het volgende bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld:
•	Seahorseterrein

Omgevingsvergunningen

Inzien en inspraak
U kunt het ontwerp beeldkwaliteitplan van 16 januari tot en met
26 februari 2019 op afspraak inzien in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn kunnen inwoners en belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij
het college van B en W o.v.v. zaaknummer 2319912. Voor het ma-

Het voormalige fabrieksterrein van Seahorse ligt al geruime tijd
braak. Al sinds een aantal jaren is er sprake van een mogelijke woningbouwontwikkeling op het terrein. Deze ontwikkeling past niet
in het huidige bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk
te maken, is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het bestemmingsplan Seahorseterrein voorziet hierin.

Ontvangen

Reguliere procedure
•	Breemarsweg 154, 7553 HT, oprichten tuinmuur (04-01-2019)
•	Camphuysenstraat 80, 7552 NJ, plaatsen schutting en veranderen uitweg (09-01-2019)
•	Goudstraat 20, 7554 ND, plaatsen mast (03-01-2019)

www.hengelo.nl

18.01 Urban NightRun
18.01 Nieuwjaarsconcert TSJO
Twickel College

dinsdag 15 januari 2019

• P
 astoor Eppinkstraat nabij 15, 7554 MB, oprichten woonhuis
(02-01-2019)
•	Resedastraat 40, 7555 CL, plaatsen raam zijgevel (08-01-2019)
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
•	Drieneresweg 124, 7552 PD, kappen 8 eiken, 2 beuken en
1 hazelnoot. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in
verband met de bestemmingsplantoetsing. Door dit besluit is
de uiterste nieuwe beslisdatum 22-02-2019.
•	Krabbenbosweg 291, 7555 EK, bouwen erker en dakopbouw. Opschorten beslistermijn met 45 dagen op verzoek van aanvrager.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 23-02-2019.

Verleend
•	Adriaen Brouwerstraat 8, 7556 PT (aanvraag gepubliceerd als
Adriaen Brouwerstraat nabij 6 (kavel 11)), oprichten woonhuis
en hebben uitweg (07-01-2019)
•	Brouwerij 204, 7553 RB (aanvraag gepubliceerd als Brouwerij nabij 204), oprichten tiny house (tijdelijk voor 5 jaar) (04-01-2019)
•	De Wetstraat 11, 7551 GA, veranderen winkelpand (07-01-2019)
•	Gerrit Peuscherstraat 337, 7558 BH, plaatsen dakkapel
(07-01-2019)
•	Landmansweg 111-7, 7556 LW, handelen in strijd met
bestemmingsplan (wijzigen gebruik) (08-01-2019)
•	Vechtlaan 2, 7555 KZ, verplaatsen uitweg (10-01-2019)
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
•	Sluitersdijk 24, 7554 PG, oprichten kalverstal (05-01-2019)
De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. U kunt te zijner tijd
eventueel zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter
inzage wordt gelegd.

Verleend
•	Castorweg 171, 7557 KJ, brandveilig gebruiken basisschool
met BSO/VSO (04-01-2019)
•	Wilbertstraat 15F, 7556 WH, brandveilig gebruiken PSG en
BSO (04-01-2019)
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. De besluiten zijn ten opzichte van
de ontwerpbesluiten niet gewijzigd. Tegen deze besluiten kunt u
desgewenst, gedurende zes weken na de datum van verzending
van deze besluiten, een gemotiveerd beroepschrift indienen bij
de afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Overijssel. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
•	ANWB Streetwise, Jan Steenstraat, 25 januari 2019
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken tot het besluit is genomen
op afspraak inzien bij de afdeling Regulering en Toezicht in het
stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn kan
eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het
college van B en W. Voor het mondeling indienen van zienswijzen
kunt u contact opnemen met Linda Hutten. Nadat het college
van B en W over deze aanvraag een besluit heeft genomen, wordt
deze gepubliceerd. Daarna kunt u, wanneer u belanghebbende
bent, een bezwaarschrift indienen.

Verleend
•	074 Urban NightRun, route door diverse straten en panden in
Hengelo, start/finish Hazemeijercomplex, 18 januari 2019
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij de afdeling Regulering en Toezicht in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tegen dit besluit kunt u desgewenst, gedurende zes weken na de datum van verzending van
dit besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van B en W. Het kan voorkomen dat het
evenement plaatsvindt voordat de bezwarentermijn is verstreken.
Voor afspraken en/of de juiste datum van verzending kunt u contact opnemen met Linda Hutten. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Wet geluidhinder
Besluit hogere geluidgrenswaarden
Het college van B en W heeft hogere geluidgrenswaarden van
52 dB tot en met 56 dB (Lden) vastgesteld voor de maximaal toelaatbare geluidbelasting door het wegverkeer op de gevels van nieuw
te bouwen woningen op het Seahorseterrein in de Woolder Es.
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting op
de woningen die komen te liggen op de eerste lijn langs de Woolderesweg, Geerdinksweg en Deldenerstraat hoger uitvalt dan de
wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het is redelijkerwijs
niet mogelijk voldoende geluidmaatregelen te treffen om alsnog
aan deze waarde te voldoen.
Het besluit is nodig voor het bestemmingsplan Seahorseterrein.
U vindt de bekendmaking van de vaststelling van dit plan op de
vorige pagina onder Bestemmingsplannen.
Inzien en beroep
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 16 januari tot en met 26 februari 2019 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg
121. Als u belanghebbende bent en tijdig een zienswijze over
het ontwerpbesluit hebt ingediend (of wanneer u redelijkerwijs
niet verweten kan worden dat u dit niet hebt gedaan), kunt u
schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het
beroep moet zijn ingesteld vóór het einde van de beroepstermijn.
De beroepstermijn voor dit besluit hogere geluidgrenswaarden
loopt tegelijk met de beroepstermijn voor het bestemmingsplan

Seahorseterrein, van 16 januari tot en met 26 februari 2019.
Gaat u in beroep 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. Kijk voor meer informatie
op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep en/of www.raadvanstate.nl.
Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen
met Herman Aalderink.

Verkeerszaken
Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen:
• F. Zernikestraat, 1e linker plaats bij ingang flat nrs. 1 t/m 127
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende tekening, die deel uitmaakt van het
besluit, inzien bij het Publieksplein in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121. Tegen dit besluit kunt u tot 19 februari 2019 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

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

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
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
in Hengelo.
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.

