Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Gemeente gesloten Pasen
De gemeente is op vrijdag 19 april (goede vrijdag) en maandag
22 april (tweede paasdag) gesloten.

Ophalen afval Pasen

Op maandag 22 april (tweede paasdag) wordt uw afval niet
opgehaald. Dit geldt voor al uw containers. In plaats daarvan
komt Twente Milieu op zaterdag 20 april langs. Let op dat u
dat u het juiste afval voor 07.30 uur aan straat zet.
De klantenservice van Twente Milieu is op zaterdag 20 april tussen 09.00 en 15.00 uur bereikbaar via telefoon 0900 - 852 0111
of e-mail info@twentemilieu.nl.
Het Milieupark en het kantoor van Twente Milieu aan de Wegtersweg zijn op maandag 22 april gesloten.
Voedselfiets
Op vrijdag 19 april (goede vrijdag) en maandag 22 april (tweede paasdag) rijdt de Voedselfiets niet. U kunt uw etensresten
meegeven op woensdag 17 april of woensdag 24 april op de
gebruikelijke tijden.
In de binnenstad, Hengelose Es, Thiemsland en bij De Klokstee
kunnen bewoners van hoogbouw gebruik maken van de Voedselfiets. Zij hebben nl. geen groene container maar kunnen hun
etensresten drie keer per week inleveren bij De Voedselfiets. Van
de etensresten wordt weer compost gemaakt.

Collectes

Tot en met 20 april collecteert het Nationaal Fonds Kinderhulp.
Van 23 april tot en met 4 mei 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.
• Enschedesestraat (rondom kerktuin), tot en met 19 april
• Enschedesestraat (tussen kruising Wemenstraat/Brinkstraat
en Hotel Nationaal), tot en met 26 april
• Cesar Franckstraat (tussen Ravelstraat en Debussystraat),
18 april, 23 tot en met 26 april, 29 april, 1 tot en met 4 mei,
7 en 8 mei
• Artemisstraat, tot en met 10 mei
• Mr. P.J. Troelstrastraat (tussen Beukweg en Dennenbosweg),
tot en met 17 mei
• IJsselstraat (tussen Haaksbergerstraat en Slingestraat), tot
en met 24 mei
• Buitenweg (tussen Oelerweg en Ketelstraat/Eendrachtstraat),
23 april tot en met 7 juni
• Langelermaatweg (deels tot kruising Laan Hart van Zuid),
tot juni
• Boekelosebrug, tot juni
• Burgemeester Jansenplein (tussen Hotel Nationaal en
Willemstraat), tot en met 20 juni
• Kuipersdijk (1 rijbaan tussen inrit FBK-stadion en Raab
Karcher), tot en met 26 juli
• Langestraat (tussen Burgemeester Jansenplein en Deldenerstraat), 29 april tot en met 26 juli

Officiële bekendmakingen

Bestrijding eikenprocessierups van start
De gemeente Hengelo is gestart met het weghalen van oude
nesten van de eikenprocessierups op de zogenoemde hotspots
zoals scholen, winkelcentra, speelplekken en verzorgingshuizen.
Zodra er een nieuwe uitbraak van de rupsen te zien is, worden de bomen op die hotspots vervolgens twee keer behandeld
met aaltjes, een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups.
Mochten hier dan onverhoopt toch nog nieuwe nesten ontstaan, dan worden deze nesten weggezogen.
De eikenprocessierups zorgde in 2018 voor een recordaantal meldingen in Hengelo. De kans is groot dat het aantal rupsen, en
daarmee de overlast, de komende jaren blijft toenemen. Daarom zet de gemeente in op bestrijding in verschillende stadia
van larve tot vlinder en met verschillende, elkaar aanvullende
methoden.
Wat doet de gemeente om de rups te bestrijden?
De gemeente Hengelo zet in op:
•	Meer biodiversiteit, zodat het openbaar groen aantrekkelijk is
voor de natuurlijke vijanden van de rups en de vlinder. Dat kan
bijvoorbeeld door anders te maaien (ecologisch bermbeheer).
Tot de natuurlijke vijanden behoren onder andere bepaalde insecten, spinnen, vleermuizen en diverse soorten vogels.
•	Bestrijding van de rupsen op de zogenoemde hotspots. Dit gebeurt door de bomen te behandelen met aaltjes en door nesten
te laten wegzuigen en te vernietigen.
Gaat de gemeente ook mezenkasten ophangen?
Verschillende gemeenten in het land hangen als proef nestkasten
op. De gemeente Hengelo volgt deze pilots met belangstelling en
krijgt regelmatig de vraag of de gemeente ook mezenkasten gaat
ophangen om de eikenprocessierupsen te bestrijden. Dat doet de
gemeente (nog) niet, omdat:
•	Het nog niet bekend is of het ophangen van mezenkasten ook
wezenlijk bijdraagt aan het verminderen van het aantal rupsen.

Bestemmingsplannen
Vooraankondigingen
Er worden bestemmingsplannen voorbereid voor:
•	Watertorengebied
Het watertorengebied maakt deel uit van het Watertorenpark. Het
doel is om van het watertorengebied een levendige, eigentijdse
locatie te maken bestaande uit twee nieuw te ontwikkelen woningbouwlocaties en het watertorenensemble. De grens van dit plangebied wordt globaal gevormd door de Stadionlaan, Socratesstraat,
Stroweg, de bebouwing aan de Parallelweg SS en de vijver in het
Watertorenpark.
•	Parapluherziening Wonen
Deze parapluherziening gaat over het schrappen van verborgen
plancapaciteit in bestemmingsplannen en het voorkomen van
splitsen van (grote) woningen in kleine appartementen. Hiertoe wordt aan diverse nader aangeduide bestemmingsplannen
een artikel toegevoegd waarin bepaald wordt dat ‘het bestaande aantal (on)zelfstandige woonheden niet vergroot mag worden’. Deze herziening past in het landelijk en provinciaal beleid
(‘Ladder van duurzame verstedelijking’) en in de gemeentelijke
Woonvisie.
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 de voornemens. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Bertien Scholten
(Watertorengebied) of Geri Dijkhuis (Parapluherziening Wonen).

Omgevingsvergunningen

Ontwikkelcriteria

Reguliere procedure

Ontwerp

Ontvangen

•	Watertorengebied
Het watertorengebied maakt deel uit van het Watertorenpark. Het
doel is om van het watertorengebied een levendige, eigentijdse
locatie te maken bestaande uit twee nieuw te ontwikkelen woningbouwlocaties en het watertorenensemble. Met het oog op deze
ontwikkeling zijn ontwikkelcriteria opgesteld. Deze criteria worden gehanteerd bij de welstandstoetsing in dit gebied.
Inzien en inspraak
U kunt de ontwerp ontwikkelcriteria van 17 april tot en met 28 mei
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 2349475. Voor het maken van een afspraak of het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact
opnemen met Bertien Scholten.

• B
 oekeloseweg 102, 7553 DP, veranderen woonhuis naar vier
studio’s (02-04-2019)
•	Brinkstraat 1, 7551 CB, vervangen reclame (09-04-2019)
•	Dieselstraat 54, 7553 TK, wijzigen entree voorgevel (04-04-2019)
•	Goudstraat 65, 7554 NG, verbreden uitweg Platinastraat
(10-04-2019)
•	Granaatstraat 59, 7554 TN, kappen 3 eiken en 2 berken
(05-04-2019)
•	Hagestein nabij 3, 7559 RW, oprichten woonhuis (04-04-2019)
•	Oosterveldsingel 44, 7558 PK, hebben uitweg (04-04-2019)
•	Oosterveldsingel nabij 47A, 7558 PJ, kappen 2 eiken
(10-04-2019)
•	Pastoor Ossestraat 44, 7554 SW, vervangen reclame
(09-04-2019)
•	Rachmaninofstraat 4, 7558 DN, ophogen dak woonhuis
(05-04-2019)

•	De gemeente niet wil dat er zomaar door iedereen gaten,
schroeven en spijkers in gemeentelijke bomen worden geboord.
Dit kan de gezondheid van de bomen aantasten. In de gemeentelijke Bomenverordening is daarom ook geregeld dat er zonder
toestemming niets in gemeentelijke bomen opgehangen mag
worden. Als het toch nodig is, moet dit professioneel gebeuren
door bijvoorbeeld Gildebor. Dan worden de nestkasten op een
juiste en veilige manier opgehangen.
U kunt natuurlijk altijd in uw eigen tuin of op uw balkon mezenkasten ophangen.
Ruimt de gemeente oude nesten op?
De gemeente krijgt ook af en toe telefoontjes over oude nesten
die uit bomen vallen. Deze worden alleen opgeruimd bij hotspots
en als ze op fiets- of voetpaden terecht zijn gekomen. Als een
oud nest in de berm ligt, en het gaat niet om een hotspot, dan
wordt het nest niet opgeruimd. Blijf uit de buurt van deze oude
nesten en let op dat ook uw hond er niet aan komt!

•	Telgen 13, 7551 CL, realiseren 18 studio’s en plaatsen kozijnen
(08-04-2019)
•	Twekkelerweg 333, 7554 SC, oprichten loods (03-04-2019)
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
•	Loevenstein (Muiderslot nabij 15), 7559 RX, oprichten
20 woningen en 9 appartementen. Verlenging beslistermijn
met maximaal 6 weken in verband met het bouwbesluit. Door
dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 20-05-2019.

Verleend
•	Aalbes 10, 7559 RR, verbreden uitweg (11-04-2019)
•	Anton Brucknerstraat nabij 27, 7557 RN, kappen 1 acacia
(05-04-2019)
•	Aurelia 2, 7559 EC, verplaatsen uitweg (09-04-2019)
•	Höltersweg 50, 7556 BX, milieuneutraal veranderen tankstation
Shell Westermaat (10-04-2019)
• Industriestraat 135, 7553 CM, uitbreiden woonhuis
(09-04-2019)
•	Reviusstraat 50, 7552 GK, plaatsen dakopbouw (09-04-2019)
•	Sloetsweg 226, 7556 HV, oprichten woning en hebben uitweg
(wijzigen reeds verleende vergunning O-2018-0580) (09-04-2019)
•	Willem Kesstraat 42, 7558 KA, veranderen/vergroten woning
(05-04-2019)
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
Besluiten intrekking vergunning
Het college van B en W heeft besloten de bouwvergunningen/
omgevingsvergunningen in te trekken voor:
•	Alverstraat 15, 7559 MB, oprichten woonhuis, geen gebruik gemaakt van de omgevingsvergunning (05-04-2019)
•	Chopinstraat 18-19 en 20, 7557 EH, oprichten 3 woonhuizen,
geen gebruik gemaakt van de bouwvergunning (05-04-2019)
• Dennenbosweg 155, 7556 CG, oprichten appartementencomplex, geen gebruik gemaakt van de bouwvergunning
(05-04-2019)
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•	Het Plein 10, 7559 SR, oprichten bedrijfspand t.b.v. retail,
geen gebruik gemaakt van de bouwvergunning (05-04-2019)
•	Kolbleistraat 18, 7559 MC, oprichten woonhuis, geen gebruik
gemaakt van de bouwvergunning (05-04-2019)
•	Parelmoervlinder 4 en 10, 7559 EB, oprichten 2 woonhuizen,
geen gebruik gemaakt van de bouwvergunning (05-04-2019)
•	Parelmoervlinder 8 en 14, 7559 EB, oprichten 2 woonhuizen,
geen gebruik gemaakt van de bouwvergunning (05-04-2019)
•	Parelmoervlinder 16, 7559 EB, oprichten woonhuis, geen gebruik gemaakt van de bouwvergunning (05-04-2019)
•	Twekkelerweg 204, 7553 LR, oprichten 4 woonhuizen, geen
gebruik gemaakt van de bouwvergunning (05-04-2019)
•	Waterjuffer 8 t/m 30 even, 7559 DA, oprichten 12 woonhuizen,
geen gebruik gemaakt van de bouwvergunning (05-04-2019)
Bezwaar
Bent u belanghebbende, dan kunt u tot en met 28 mei 2019 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.

Wet bodembescherming
Instemming schriftelijk verslag
Het college van B en W heeft ingestemd met de schriftelijke verslagen van de uitvoering van de bodemsaneringen aan de:
•	Steenzoutweg, kadastrale sectie K 3807 (artikel 39b zesde lid
Wbb)
•	Zirkoonstraat 4, kadastrale sectie E 2819 (artikel 39b zesde lid
Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikkingen en de bijbehorende stukken van 17 april
tot en met 28 mei 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

20.04 Ronde van de
Tuindorpvijver
20.04 Live Music@
thePark

Wegwijzer

Het college van B en W heeft een maatwerkvoorschrift voor geluid vastgesteld voor:
•	John Maynard Keynesstraat 10, Hanos Hengelo BV, oprichten
groothandelcentrum voor horeca, grootverbruik en instellingswezen

Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
WhatsApp:
Website:
Contact:
Facebook:

Het vaststellen van een maatwerkvoorschrift voor geluid is nodig
voor een goed beheer van de beperkte geluidruimte op het gezoneerde bedrijventerrein Westermaat Campus.

Balies Publieksplein open (op afspraak)
• Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Maatwerkvoorschrift geluid

Maatwerkvoorschrift aanwijzing dagen langere
inschakeling baanverlichting
Het college van B en W heeft 12 dagen aangewezen in de periode
april - juli 2019 waarop de buitenverlichting van de tennisbanen
aan het Nachtegaalspad 8, in plaats van tot 23.00 uur, tot 01.00
uur ingeschakeld mag blijven. De aanwijzing van deze dagen geschiedt op verzoek van Tennisvereniging TV Hercules. Op deze dagen worden de tennisbanen ‘s avonds langer gebruikt in verband
met (toernooi)wedstrijden.
Inzien en bezwaar
U kunt de besluiten en bijbehorende stukken van 17 april tot
en met 28 mei 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.

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

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
Let op! De balies zijn op vrijdag 19 april en maandag 22 april
gesloten.
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.

