Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Geen paspoort of ID aanvragen
mogelijk
In verband met vervanging van apparatuur kunt u op vrijdag
25 oktober geen paspoort of identiteitskaart aanvragen bij de
gemeente. U kunt wel documenten afhalen.

Internetpeiling buitengebied

Van 16 september tot en met 10 oktober kon iedereen online
zijn/haar mening geven op verschillende stellingen over het
buitengebied. Heel veel mensen hebben dat gedaan. Ook op
sociale media is er veel gereageerd op polls. De gemeente
Hengelo bedankt iedereen voor hun inzet.
En nu?
De informatie die de afgelopen maanden is opgehaald, wordt
vertaald in een concept omgevingsvisie Buitengebied. Begin
2020 gaat de gemeente over dit concept met de inwoners in gesprek. Op www.omgevingsvisiehengelo.nl vindt u alle informatie
over de omgevingsvisie en het vervolg. Daarnaast wordt u via
het Gemeentenieuws op de hoogte gehouden.

Papieren afvalkalender

Vindt u het handig om een papieren afvalkalender in huis te
hebben? Dit gaat heel simpel. Als u uw postcode en huisnummer
invult op www.twentemilieu.nl, kunt u onder het kopje ‘Afvalkalender’ klikken op ‘Jaarkalender (PDF)’. Via deze knop krijgt
u op één A4’tje te zien wat de inzameldagen op uw adres zijn.
Deze kunt u zelf (laten) printen.

Hebt u vragen over de overheid?

Informatiepunt Digitale Overheid helpt
Dingen regelen met de overheid: het gebeurt steeds vaker op
de computer via internet. Bijvoorbeeld zorg- of huurtoeslag
aanvragen. Werk zoeken. Of een afspraak maken bij de gemeente om uw rijbewijs te verlengen. Daarvoor moet u wel
kunnen omgaan met een computer. En een DigiD kunnen aanvragen.
Veel mensen vinden dit nog lastig. Maar als u eenmaal weet hoe
het werkt via de computer, is het misschien minder moeilijk dan
u eerst dacht. Vaak hebt u dan ook sneller antwoord.
Informatiepunt in de bibliotheek
Wilt u iets regelen via de computer en kunt u wel wat hulp
gebruiken? Wilt u zelf beter leren omgaan met de websites van de
overheid? Of kent u iemand die wel wat hulp kan gebruiken? Ga
dan naar het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek
aan de Beursstraat. Hier luistert men naar uw vraag en denkt met
u mee. U krijgt direct informatie waarmee u verder kunt. Of u
wordt doorverwezen naar de juiste organisatie.
U kunt ook gratis computercursussen volgen. Zodat u voortaan
zelf dingen kunt regelen met de overheid via de computer.

Officiële bekendmakingen
Beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning 2019 1e wijziging
Vastgesteld
Het college van B en W heeft op 7 oktober 2019 de Beleidsregels
maatschappelijke ondersteuning 2019 1e wijziging vastgesteld.
Hierin staat uitgewerkt welk beleid de gemeente Hengelo voert
voor voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze beleidsregels zijn ten opzichte van 2018
geactualiseerd en aangepast aan de recente wijzigingen in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hengelo 2019
die op 17 september 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld.
Inzien
U kunt de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019
1e wijziging inzien op www.hengelo.nl > Bestuur & Organisatie >
Beleid en regelgeving > Beleidsnotities > kopje: Zorg en Welzijn.

Mocht dit problemen opleveren, dan kunt u contact opnemen
met de klantenservice van Twente Milieu via telefoon 0900 - 852
0111 (lokaal tarief).

Collectes

Tot en met 19 oktober collecteren Bartimeus Fonds en EHBO
afdeling Hengelo. Van 21 tot en met 26 oktober 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.
• Jacob Obrechtstraat (tussen Schumannstraat en Schubertstraat/mobiele kraan), tot en met 16 oktober (overdag)
• Enschedesestraat (groot transport tussen spoorviaduct en
Haverweg), 22 oktober tussen 00.00 en 03.15 uur
• Deldenerstraat (tussen Bornsestraat en Langestraat, inclusief kruising met Langestraat), tot en met 1 november
• Willemstraat (tussen Langestraat en Pastoriestraat), tot en
met 1 november
• Kruising Willemstraat/Pastoriestraat, tot en met 1 november
• Prestohof (mobiele kraan), 21 oktober tot en met 7 november
(overdag)
• Sluitersdijk (tussen Haaksbergerstraat en gemeentegrens
Enschede), 28 oktober tot en met 8 november
• Boortorenweg (tussen Boekeloseweg en Mensinkweg), 11 en
12 november
• Rudolfstraat (tussen nr. 20 en Alexanderstraat), 28 oktober
tot en met 14 november
• Coba Ritsemastraat/Dijksweg, tot en met 29 november
• Isaäc Sweersstraat, 4 november tot en met 13 december
• Rudolfstraat (tussen Alexanderstraat en Hendrikstraat),
7 november 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

Bestemmingsplannen
Vooraankondiging
Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor:
•	Broek Oost 2019
Het oorspronkelijke plan voor het gebied Broek Oost bestond uit
de realisatie van woningen, appartementen en een verpleeghuis.
In het nieuwe plan komen de appartementen en het verpleeghuis
geheel te vervallen en het aantal nog te realiseren woningen
wordt teruggebracht. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de Deurningerstraat, de bergingsvijver in het
Broekpark, de Parelmoervlinder en Beneluxlaan.
Het is nog niet mogelijk stukken in te zien of zienswijzen in te dienen. Er wordt ook geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid
gesteld advies uit te brengen over het voornemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geri Dijkhuis of Bertien Scholten.

Ontwerp
•	A1-zone 2019
Het bestemmingsplan A1-zone 2019 is een actualisatie van het
bestemmingsplan A1-zone uit 2008. De grens van het bestemmingsplan wordt globaal gevormd door de Weijinksweg, Borgmanweg, Noordelijke Esweg, Oldenzaalsestraat, Bartelinkslaantje,
Vleermuisstraat, Torenlaan, Zaagstraat, Landmansweg, IJsbaanweg, Hasselerbaan, Oldenzaalsestraat, afrit 31, spoorlijn HengeloOldenzaal en de snelweg A1. Het bestemmingsplan A1-zone 2019
is een conserverend plan, waarin het huidige gebruik wordt vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden niet meegenomen in dit
plan. Voor (voormalige) bedrijfswoningen is een passende regeling opgesteld. Door het toevoegen van de categorie ‘Bedrijventerreinwoning’ komt het onderscheid tussen bedrijfswoningen en
voormalige bedrijfswoningen te vervallen en vormen de woningen
geen extra belemmering voor omliggende bedrijven of voor het
bedrijf waar de woning voorheen bij hoorde. Ten opzichte van het
voorontwerp bestemmingsplan zijn er nog enkele aanpassingen
op de verbeelding en in de regels en toelichting aangebracht.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 16 oktober tot en met 26 november 2019 op afspraak
inzien in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.

Kom eens langs! Het Informatiepunt Digitale Overheid is elke
maandag en dinsdag open van 09.00 tot 16.00 uur. U bent welkom zonder afspraak. U hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.
De hulp is gratis.

hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0111-0201. Voor het maken van
een afspraak kunt u contact opnemen met Bertien Scholten of
Debby Bouwhuis. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 2444102. Voor het mondeling indienen
van zienswijzen kunt u contact opnemen met Bertien Scholten
of Debby Bouwhuis. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend
kenbaar maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Alverstraat 19, 7559 MB, plaatsen hekwerk (07-10-2019)
•	C.T. Storkstraat 18, 7553 AR, kappen 1 kastanje (04-10-2019)
•	Dalmedenweg nabij 21, 7559 RA, kappen 2 berken, 3 eiken,
8 elzen, 5 essen en 3 wilgen (07-10-2019)
•	Deldenerstraat nabij 330, 7555 AL, oprichten woonhuis en
hebben uitweg (04-10-2019)
•	Granaatstraat 50, 7554 TR, veranderen/vergroten bedrijfspand
(07-10-2019)
• Langestraat 21, 7551 DX, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (uitbreiden caféruimte) (01-10-2019)
•	Merwedestraat 2, 7555 WZ, plaatsen erfafscheiding (04-10-2019)
•	Raoul Wallenbergstraat 30, 7557 ZB, plaatsen erfafscheiding
(06-10-2019)
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
•	Rossinistraat 4, 7557 SP, veranderen/vergroten woonhuis, Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met de
welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 06-12-2019.

Verleend
•	C.T. Storkstraat 18, 7553 AR, kappen 1 kastanje (09-10-2019)
•	Dijksweg 30, 7556 KB (aanvraag gepubliceerd als kappen 1 den
en 1 esdoorn), kappen 1 fijnspar en 1 kersenpruim (04-10-2019)
•	Drienerparkweg 6, 7552 EB, kappen 1 walnoot (09-10-2019)
•	Platinastraat 50, 7554 NA, wijzigen showroom (08-10-2019)
•	Reitzstraat 32, 7551 GP, uitbreiden woonhuis (04-10-2019)
•	Rijnstraat 34, 7555 WK, plaatsen schutting (09-10-2019)
•	Twekkelerweg 333, 7554 SC, oprichten loods (09-10-2019)
•	Willy Albertistraat 5, 7558 ZZ, intern verbouwen woonhuis
(04-10-2019)
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.

Geweigerd
•	Drienerstraat 39, 7551 HK, verbouwen gevel (08-10-2019)
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskan-
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toor aan de Hazenweg 121. Tegen dit besluit kunt u desgewenst,
gedurende zes weken na de datum van verzending van dit besluit,
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Evenementenvergunningen
Verleend
•	Conrad Twente Rally, omgeving Diamantstraat en buitengebied, 19 en 20 oktober
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken na de datum van verzending van het besluit naar de aanvrager 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.

Maatwerkvoorschrift geluid
Het college van B en W heeft een maatwerkvoorschrift voor
geluid vastgesteld voor:
•	Brink 118, Q-Park De Brink
Het vaststellen van een maatwerkvoorschrift voor geluid is gewenst vanwege de te realiseren woningen die deels boven de inrit
van de parkeergarage komen te liggen.
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 16 oktober
tot en met 26 november 2019 op afspraak inzien bij de afdeling
Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121.

Bent u belanghebbende, dan kunt u tot en met deze datum een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Hebt u bovendien een spoedeisend belang, dan kunt u schriftelijk een verzoek om een voorlopige voorziening (bijv. schorsing)
doen bij de voorzieningenrechter 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 aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van
elektrische voertuigen in de Atalantestraat
•	Het tijdelijk instellen van een geslotenverklaring voor alle bestuurders in het buitengebied Twekkelo en omgeving waar de
Conrad Twente Rally plaatsvindt op zaterdag 19 oktober 2019
•	Het tijdelijk instellen van een geslotenverklaring voor alle
bestuurders op en rondom het gebied op bedrijventerrein
Twentekanaal-Zuid (gedeelte Diamantstraat, Toermalijnstraat,
Onyxstraat, Zirkoonstraat) waar de Conrad Twente Rally plaatsvindt op zondag 20 oktober 2019
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 16 oktober tot en met
26 november 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:
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.

