Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Politieke Markt

Voordragen kan tot 1 juni

De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag
27 februari in ‘t Berflo, Apolloplein 1. Het programma is als volgt:

Hengeloërs die zich op een buitengewone manier hebben ingezet voor de samenleving, krijgen op de dag voor Koningsdag een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Sander
Schelberg reikt deze onderscheidingen tijdens een feestelijke bijeenkomst uit, de zogenoemde lintjesregen. Anja van
der Ham kan u er meer over vertellen.

Theaterzaal
19.30 - 21.00 uur

Ontwikkelingen Oyfo

Pallas/Athena (boven)
19.30 - 20.30 uur Doorontwikkeling kunstgrasbeleid
21.00 - 22.00 uur Regenboogstad Hengelo: Meerjarenplan
		
2019 - 2022, ‘Anders is ook gewoon’
Weten hoe u mee kunt praten? Kijk op www.hengelo.nl/politiekemarkt. 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.

Stadsabonnement Hengelo

Bent u 65-plusser en hebt u een laag inkomen? Dan is het
Stadsabonnement Hengelo misschien iets voor u. Met dit Stadsabonnement kunt u binnen de gemeente Hengelo gratis met de
bus reizen. Ook kunt u naar het station in Enschede en terug.

Wie verdient een lintje?

Persoonlijk gesprek
Anja van der Ham is er als secretaresse van de burgemeester en
medewerker Kabinetszaken nauw bij betrokken. Mensen die voor
iemand een onderscheiding willen aanvragen, worden door Anja
uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Dat is wel zo prettig.
Zij neemt dan de procedure door en legt o.a. uit hoe het aanvraagformulier ingevuld moet worden.
Wie komt in aanmerking?
Mensen die in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding hebben zich minimaal 15 jaar, voor minimaal 6 uur per
week, onbaatzuchtig ingezet voor organisaties op het gebied van
bijvoorbeeld sport, kunst, cultuur, kerk en natuur. Men moet wel
van onbesproken gedrag zijn.

Officiële bekendmakingen

Voldoet u hieraan, dan kunt u het Stadsabonnement aanvragen
bij het Zorgloket van de gemeente, in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121.
Wat moet u meenemen?
•	
Een geldig legitimatiebewijs
•	
Een bewijs dat u een laag inkomen hebt. Dit kan zijn:
- E en inkomensverklaring van de Belastingdienst
(IB60-formulier) òf
- De brief van de gemeente Hengelo die u hebt ontvangen
omdat uw inkomensgegevens al bij de gemeente bekend zijn
Na controle van uw gegevens krijgt u de nieuwe pas met daarop
het Stadsabonnement direct mee.

Hebt u een Wmo-vervoerspas? Let dan op!

Als u een Wmo-vervoerspas (taxipas) van de gemeente hebt, kunt
u geen Stadsabonnement aanvragen. Want u kunt niet van beide
regelingen gebruikmaken. Hierin moet u dan een keuze maken.

Collectes

Tot en met 22 februari wordt er niet gecollecteerd. Van 25 februari
tot en met 8 maart collecteert Jantje Beton.

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 borden aangegeven. Genoemde data zijn onder voorbehoud.
• Castorweg (tussen Rechterenstraat en Deurningerstraat
1 rijbaan), tot en met 18 maart
• Mr. P.J. Troelstrastraat (tussen Bornsestraat en Van
Ostadestraat), tot en met 22 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
• Mr. P.J. Troelstrastraat (tussen Van Ostadestraat en
Beukweg), 4 maart tot en met 12 april
• Enschedesestraat (tussen kruising Wemenstraat/Brinkstraat
en Burgemeester Jansenplein), 1 tot en met 26 april
• 
Mr. P.J. Troelstrastraat (tussen Beukweg en Dennenbosweg), 1 april tot en met 17 mei
• Langelermaatweg (deels tot kruising Laan Hart van Zuid),
tot juni
• Boekelosebrug, tot juni

Voordragen
Vindt u dat iemand een Koninklijke Onderscheiding verdient?
Neem dan contact op met Anja van der Ham. Zij kan in grote
lijnen aangeven of diegene in aanmerking komt. Doe dit wel vóór
1 juni 2019 (voor de lintjesregen 2020).
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl > zoek op ‘Onderscheidingen’.

Het bestemmingsplan Tuindorp ’t Lansink uit 2005 is geactualiseerd. Het bestemmingsplan Tuindorp ’t Lansink 2016 is een
conserverend plan, waarin het huidige gebruik wordt vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden dus niet meegenomen in
het bestemmingsplan. De grens van het bestemmingsplan wordt
gevormd door de grens van het beschermd dorpsgezicht. Ruwweg is dat het gebied tussen de Ainsworthstraat, spoorlijn Hengelo-Zutphen, Lansinkesweg, Willem de Clercqstraat, Beckumerstraat, Oelerweg en ‘t Onland.

•	Engelbertsweg nabij 15 en 35, 7554 SN, realiseren 3 opstelstroken (08-02-2019)
•	Hermelijnstraat 81, 7559 AM, plaatsen dakkapel (01-02-2019)
•	James Wattstraat nabij 1, 7553 TL, kappen 10 bomen
(11-02-2019)
•	Krombekkenweg nabij 10 (kavel 1), 7559 PV, oprichten
woonhuis (13-02-2019)
•	Landmansweg 107, 7556 LW, uitbreiden woonhuis met
2 erkers (10-02-2019)
•	Muiderslot nabij 3 (kavel 4), 7559 RZ, oprichten woonhuis en
hebben uitweg (12-02-2019)
• Oosterveldsingel 44, 7558 PJ, uitbreiden bedrijfshal
(14-02-2019)
•	Raoul Wallenbergstraat 22, 7557 ZB, hebben uitweg
(06-02-2019)
•	Rougoorweg nabij 70, 7554 RZ, kappen 1 eik (12-02-2019)
•	Stephensonstraat 16 en 18, 7553 TB, plaatsen schutting
(09-02-2019)
• Wegtersweg 37, 7556 BP, hebben 2e uitweg (11-02-2019)
•	Wieden nabij 4 (kavel 13), 7559 VJ, oprichten woonhuis en
hebben uitweg (07-02-2019)
•	Wim Sonneveldstraat 70, 7558 LW, plaatsen dakkapel en
vervangen kozijnen (07-02-2019)
• Zuidelijke Havenweg 40, 7554 RR, kappen 1 eik (12-02-2019)

Wijzigingen
Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is een aantal
wijzigingen in het vastgestelde plan opgenomen. Het betreft wijzigingen in de toelichting en in de regels. Een overzicht van alle
wijzigingen vindt u in de staat van wijzigingen.

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.

Bestemmingsplannen
Aan welke voorwaarden moet u voldoen?
Om voor het Stadsabonnement in aanmerking te komen, moet u
aan de volgende voorwaarden voldoen:
•	
U woont in Hengelo
•	
U bent 65 jaar of ouder
•	
Uw maximum netto maandinkomen (zonder vakantiegeld) is
niet hoger dan:
- € 1.309 als u alleenstaand bent
- € 1.783 als u gehuwd bent of samenwoont

De procedure van aanvraag tot Koninklijk Besluit is lang. Het is
dus écht bijzonder als iemand een lintje krijgt.

Gewijzigd vastgesteld
In verband met een foutieve publicatie in de Staatscourant moet
het bestemmingsplan Tuindorp ’t Lansink 2016 opnieuw worden
gepubliceerd.
De gemeenteraad heeft op 15 januari 2019 het volgende bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld:
•	Tuindorp ’t Lansink 2016

Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken tot en
met 2 april 2019 op afspraak inzien in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP00870301. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen
met Gonny Boers. 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. Daarnaast kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de planonderdelen die gewijzigd zijn
vastgesteld. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking op 3 april 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 Gonny Boers.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Achterhoekse Molenweg 171, 7556 GJ, oprichten erker
(11-02-2019)
•	Beckumerschoolweg 30, 7554 PZ, oprichten woonhuis en
verplaatsen uitweg (13-02-2019)
•	Brouwerij 210, 7553 RB, oprichten tiny house (tijdelijk 5 jaar)
(11-02-2019)
• Burgemeester Jansenplein 23, 24 en 25, 7551 ED, oprichten
terrasoverkappingen (06-02-2019)
•	Dennenbosweg nabij 50, 7556 CH, oprichten woonhuis
(08-02-2019)

Termijnverlenging
•	Goudstraat 70, 7554 NE, verbouwen pand, plaatsen toegangspoorten en 6 vlaggenmasten en hebben uitweg. Verlenging
beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met toetsing
brandveiligheid. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 29-03-2019.
• Höltersweg 2, 7556 BX, uitbreiden bedrijfspand. Verlenging
beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met toetsing
brandveiligheid. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 01-04-2019.
• Lepelaarstraat 18, 7557 PS, veranderen/vergroten woonhuis.
Opschorten beslistermijn op verzoek van de aanvrager. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 26-03-2019.

Verleend
•	Berfloweg 1, 7553 JM, kappen 6 esdoorns, 3 berken, 2 hulsten,
1 eik, 5 taxussen en 2 coniferen (08-02-2019)
•	Deldenerstraat 70, 7551 AH, hebben uitweg (aan Javastraat)
(14-02-2019)
•	Elsloo 11 (kavel 48), 7559 PV, oprichten woonhuis (08-02-2019)
•	Goudvisstraat 13, 7559 MP, veranderen/vergroten woning
(14-02-2019)
•	Haaksbergerstraat 67, 7554 PA, vergroten bedrijfspand
(gebouw N) (12-02-2019)
•	IJsbaanweg 43 en 45, 7557 XZ, hebben 2 uitwegen (13-02-2019)
•	Oelerschoolpad 14, 7554 SR, oprichten rundveestal (14-02-2019)
•	Oldenzaalsestraat nabij 518, 7558 PW, kappen 1 eik en
1 esdoorn (14-02-2019)
• Vlierbes 35, 7559 RM, handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening (vergroten woonhuis) (14-02-2019)
•	Zirkoonstraat 8, 7554 TT, oprichten kantoor, overkapping/opslagloods en terreinafscheiding (08-02-2019)
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak
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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
Ontwerpbesluit
•	Henry Woodstraat 70, 7558 CP, brandveilig gebruik (uitbreiden
peuterspeelzaal) (12-02-2019)
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 20 februari tot en met
2 april 2019 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen
in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn
kunt u schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van B en W.
Desgewenst kunt u mondeling uw zienswijzen kenbaar maken.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
•	Carnavalsoptocht basisschool Sint Jan, route door buurt
Elsbeek, 1 maart 2019
•	Winter Triatlon Twente, Twekkelerweg en Enschedesehavenweg, 23 maart 2019
Volledigheid, inzien en zienswijzen
Nadat de aanvraag is ontvangen, beoordeelt de gemeente of de
aanvraag volledig is. Als de aanvraag niet volledig is, krijgt de
aanvrager een verzoek om aanvulling. De behandeltermijn wordt
dan tijdelijk stilgezet.
U kunt de desbetreffende stukken gedurende tien werkdagen na
de datum van publicatie op afspraak inzien bij de afdeling Regulering en Toezicht in het gebouw Markant aan de Deldenerstraat
59. Tijdens de inzagetermijn kunt u zienswijzen indienen. Voor
inzien, meer informatie of het indienen van zienswijzen kunt u
contact opnemen met de afdeling Regulering en Toezicht.

24.02
3e Woolderesloop

Wet bodembescherming

Wegwijzer

Instemming schriftelijk verslag

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

Het college van B en W heeft ingestemd met het schriftelijk verslag van de uitvoering van de bodemsanering aan de:
•	Esrein en Buigerij, kadastrale sectie D 15416, 15417, 15418,
15393 en 15421 (artikel 39b zesde lid Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 20 februari
tot en met 2 april 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.

Hengelo in het kort
WMO Cliëntenraad
De WMO Cliëntenraad vergadert op maandag 4 maart van 15.30
tot 17.30 uur in kamer H.027 in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. U bent hierbij van harte welkom. Kijk voor meer
informatie op www.wmocrhengelo.nl of neem contact op met de
secretaris Erik Muijsert, telefoon (074) 277 4982.

Inzameling textiel

Tot en met vrijdag 22 februari haalt Leger des Heils ReShare uw
oude kleding, huishoudelijk textiel en schoenen aan huis op. U
ontvangt van tevoren een inzamelzak in uw brievenbus. Daarop
staat de datum waarop de zak weer bij u wordt opgehaald. Zet
de zak die dag voor 08.00 uur aan straat.
In de zak mogen bijvoorbeeld handdoeken, theedoeken, hoeden,
riemen, tassen en zachte knuffels. Textiel graag schoon inleveren, en schoenen en sokken per paar gebonden.

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.

