Informatie van de gemeente Hengelo

Werk aan de weg

Investeren in een aangenaam, duurzaam en sociaal Hengelo

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.
• Havenkade/hoek Schippersstraat (mobiele kraan), 19 juli,
08.00 – 10.00 uur
• Krabbenbosweg/Julianalaan/’t Onland (hinder), tot en met
19 juli
• Artemisstraat, tot en met 19 juli
• Kuipersdijk (éénrichtingverkeer, tussen Breemarsweg en
Raab Karcher), tot en met 24 juli
• Burgemeester Jansenplein/Langestraat, tot en met 26 juli
• Oude Molenweg (deels/hinder), tot en met 26 juli
• Havenkade/hoek Schippersstraat (mobiele kraan), 2 augustus,
08.00 – 10.00 uur
• Resedastraat (in fases), tot en met 9 augustus
• Oldenzaalsestraat (van Oude Molenweg tot en met kruising
Deurningerstraat), 30 juli tot en met 9 augustus
• Oldenzaalsestraat (tussen Oude Postweg en Sloetsweg, incl.
kruising Deurningerstraat), 9 tot en met 16 augustus
• Oldenzaalsestraat (tussen Sloetsweg en Hasselerbaan, kruising
Josef Haydnlaan/Castorweg open), 5 tot en met 16 augustus
• Oelerbrug Haaksbergerstraat, 26 tot en met 30 augustus
• Oelerbrug Haaksbergerstraat (hinder, 1 rijbaan wisselend
beschikbaar), 31 augustus tot en met 4 oktober
• Willemstraat (tussen Langestraat en Pastoriestraat/Marktstraat), 19 augustus tot en met 25 oktober

De gemeenteraad van Hengelo investeert de komende vier
jaar in een aangenaam, duurzaam en sociaal Hengelo. Dat
blijkt uit de Kadernota 2020-2023, die op 9 juli door de
gemeenteraad is vastgesteld. In de Kadernota zijn allerlei
ideeën van inwoners en ambtenaren voor nieuwe gemeentelijke uitgaven meengenomen.

Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 25 juni 2019 het volgende bestemmingsplan vastgesteld:
•	Buitengebied, Rotersweg 23
Met dit bestemmingsplan wordt, naast vervanging van de reeds
bestaande woning, de realisatie van een woning in het kader van
de Rood voor Rood-regeling op het perceel Rotersweg 23 mogelijk gemaakt. Dit ter compensatie van de sloop van landschap
ontsierende bebouwing op het perceel zelf en op een perceel in
de gemeente Haaksbergen.
Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 17 juli
tot en met 27 augustus 2019 op afspraak inzien in het stadskantoor
aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.
BP0124-0301. Voor het maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met Marije Brummelhuis of Debby Bouwhuis. 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. Het
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking
op 28 augustus 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 Marije Brummelhuis of Debby Bouwhuis.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Anthony van Leeuwenhoeklaan 5, 7555 BH, plaatsen erfafscheiding met overkapping (08-07-2019)
•	Bandoengstraat 7, 7556 TE, kappen 1 iep, 3 acacia’s en
8 platanen (08-07-2019)
•	Bornsedijk 60, 7559 PT, veranderen en vergroten woonhuis en
kappen 1 berk, 1 zomereik (wijziging reeds verleende vergunning O-2019-0021) (04-07-2019)
•	Catharinastraat 1, 7555 JP, plaatsen schutting (03-07-2019)
•	Drienerstraat 39, 7551 HK, verbouwen gevel (08-07-2019)
•	Drienerwoldeweg nabij 29, 7552 PC, oprichten schuilstal
(08-07-2019)
•	Hegemansweg 48, 7553 WR, verbreden uitweg (27-06-2019)
• Javastraat 38, 7556 SH, verbouwen woonhuis (10-07-2019)
•	Oude Grensweg 71, 7552 GE, hebben uitweg (04-07-2019)
•	Paul Krugerstraat 44, 7551 GX, kappen 2 Portugese laurierkersen
(02-07-2019)
• Platinastraat 50, 7554 NA, wijzigen showroom (04-07-2019)
• Semmelweisstraat nabij 2 en Woolderesweg nabij 105, 7555
LJ, kappen 5 zomereiken, 5 gewone esdoorns, 3 goudiepen,
1 haagbeuk, 1 den, 2 lariksen, 1 zilverspar, 4 sparren en 5 berken
(28-06-2019)

Hengelo is een financieel gezonde gemeente en wil dat ook
blijven. De raad stelt jaarlijks 1,1 tot 1,4 miljoen euro beschikbaar voor nieuw beleid. Dit is mogelijk zonder te bezuinigen op
andere fronten en zonder dat de belastingen of tarieven voor
inwoners worden verhoogd.

Goed geluisterd naar de Hengelose samenleving en raad
De gemeenteraad heeft inwoners dit voorjaar gevraagd om met
voorstellen en initiatieven te komen. Deze zijn aangevuld met
ambtelijke voorstellen. In de Kadernota heeft de uiteindelijke
afweging plaatsgevonden door de gemeenteraad.
Vervolg en meer informatie
De Kadernota wordt nu verder uitgewerkt tot een concrete begroting voor 2020-2023. Die zal dit najaar door de gemeenteraad
worden vastgesteld. U vindt de Kadernota op https://financien.
hengelo.nl.

Enkele voorbeelden van initiatieven die de gemeenteraad heeft overgenomen:
Aangename stad

•	De gemeente stelt in totaal 50.000 euro
beschikbaar voor het maken van een
plan voor het Weusthagpark, waarmee
verschillende initiatieven gestimuleerd
kunnen worden.
•	De gemeente investeert bijna 1,8 miljoen euro in het verbeteren van het buitenterrein en de verkeersveiligheid rondom het winkelcentrum Groot Driene.
•	Er komt in totaal 600.000 euro beschikbaar voor meer bomen en openbaar groen. De komende jaren
wordt dit per wijk opgepakt, waarbij inwoners worden betrokken bij het opstellen van de plannen.
•	Voor het burgerinitiatief uit Beckum is 175.000 euro beschikbaar, als er een breed gedragen integraal plan is om de
leefbaarheid van de dorpskern te verbeteren.
•	De gemeente investeert in een gezonde toekomst voor de
bibliotheek, Metropool en het topevenement FBK Games.

Sociale stad

•	De Gehandicaptenraad ontvangt 6.000 euro, zodat zij onder
andere hun signalerende rol kunnen blijven uitvoeren.
•	Er is de komende jaren 2 miljoen euro beschikbaar voor
preventie en innovatie binnen het sociaal domein, naast de
0,45 miljoen in 2019.

•	Tulpstraat 53, 7555 BS, veranderen/aanpassen garage naar
praktijkruimte (04-07-2019)
• Vosboerweg 1-11, 7556 BT, plaatsen luifel (08-07-2019)
•	Vossenbeltweg nabij 11, 7559 PN, oprichten vrijstaand woonhuis en hebben uitweg (04-07-2019)
• Wilgenweg 11, 7556 HD, oprichten erker (08-07-2019)
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
•	Telgen 13, 7551 CL, realiseren 18 studio’s en plaatsen kozijnen.
	Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met
bouwbesluittoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe
beslisdatum 27-08-2019.
•	Wethouder Kampstraat 141 en 143, 7553 ZH, vervangen
kozijnen. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in
verband met welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 23-08-2019.

Verleend
•	Berfloplein 1A, 1B, 3A en 3B en Berfloweg 141A t/m 141H,
7553 JZ, veranderen bestaand pand tot 12 studio’s en verplaatsen 4 bestaande bergingen (11-07-2019)
•	Breukersweg 13-15, 7552 EH, handelen in strijd met bestemmingsplan (realiseren escaperoom en woonhuis in kantoorpand)
(04-07-2019)
•	Everlo 37, 7556 ZN, plaatsen dakkapel (08-07-2019)
•	Gandhistraat 3, 7557 LW, kappen 2 zuileiken (08-07-2019)
•	Geerdinksweg nabij 185, 7555 DL, hebben tijdelijke uitweg
(10-07-2019)
• 
Krabbenbosweg nabij 249, Elisabethstraat nabij 38 en
Andreastraat nabij 13, 7555 JJ, kappen 2 peren, 3 eiken,
3 berken, 1 wilg en 2 esdoorns (12-07-2019)
•	Nieuwsteeg 21, 23, 25, 27 en 29, 7551 CX (aanvraag gepubliceerd als Nieuwstraat 30), gedeeltelijk verbouwen pand tot
5 studio’s (08-07-2019)
•	Parelstraat 24, 7554 TM, vernieuwen gevel (10-07-2019)
•	Paul Krugerstraat 27, 7551 GV, plaatsen dakramen (10-07-2019)
•	Platinastraat 111 (zijde Vöckersweg), 7554 NC, hebben uitweg (04-07-2019)
•	Prins Bernhardplantsoen 100, 104, 106 en 108, 7551 HT,
veranderen gevels (08-07-2019)
•	Uitslagsweg 167, 7556 LP, veranderen/vergroten woonhuis
(11-07-2019)

•	In 2020 en 2021 is er 50.000 euro
beschikbaar om eenzaamheid te bestrijden.
•	Er komt extra capaciteit om zorgfraude te bestrijden.
•	Kwetsbare jongeren zonder startkwalificatie kunnen de komende jaren
rekenen op extra ondersteuning bij de
overstap van school naar school, of
van school naar werk of dagbesteding,
zodat ze niet thuis komen te zitten.

Duurzame stad

•	De gemeente stelt jaarlijks 500.000 euro extra beschikbaar
om initiatieven en plannen te ontplooien op het gebied van
duurzaamheid.
•	Ook gaat de gemeente het maatschappelijk vastgoed de
komende jaren verduurzamen.

Veiligheid en bereikbaarheid

•	Er komt meer/betere handhaving en toezicht, bijvoorbeeld
op de blauwe zones (parkeren) en bij evenementen en veiligheid.
•	De gemeente investeert de komende jaren in de reconstructie
van de Deldenerstraat/kruising Mitchamplein, de omgeving
van het Twentebad en het parkeerplan Binnenstad.

•	Witte de Withstraat 2 t/m 30 (even), 5 t/m 19 (oneven),
Cornelis Evertsenstraat 2 t/m 20 (even), 24 t/m 34 (even),
7 t/m 25 (oneven), 31 en 33, Isaac Sweersstraat 2 t/m 24
(even), 13 t/m 31 (oneven), Jan van Galenstraat 29 t/m 55
(oneven), 7556 VG, renoveren woningen (05-07-2019)
•	Zuidelijke Havenweg 40B en 40C, 7554 RR, plaatsen tijdelijke
kantoorruimtes (voor 5 jaar) (05-07-2019)
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.

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:
•	IJsbaanweg (ongenummerd), kadastrale sectie P, nummer 3541
(artikel 39c Wbb en artikel 39b zesde lid Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 17 juli tot
en met 27 augustus 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
Ingekomen meldingen
Het college van B en W heeft meldingen ontvangen voor:
•	Petroleumhavenstraat 6B, Loodservice Nederland, veranderen
dakdekkersbedrijf
•	Woolderesweg 149, Jumbo Hengelo, veranderen supermarkt
•	Zuidelijke Havenweg 40, Thales Nederland, plaatsen tijdelijke
kantoren
Inzien
U kunt de desbetreffende stukken op afspraak inzien. Hiervoor kunt
u contact opnemen met de Omgevingsdienst Twente in Almelo,
telefoon 0546 – 749 500. U kunt tegen de meldingen geen bezwaar- of beroepschrift indienen.

www.hengelo.nl

17 & 24.07 Kids Warenmarkt
19.07 Salsa Open Air

dinsdag 16 juli 2019

Wegwijzer
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
WhatsApp:
Website:
Contact:

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

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

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.

Balie Zorgloket open
• Maandag t/m donderdag
• Vrijdag 		

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.

van 08.30 tot 16.30 uur
van 08.30 tot 12.00 uur

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

