Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Hengelose Opschoondag
Doet u ook mee aan de
Landelijke
Opschoondag
op zaterdag 23 maart?
Op deze dag gaan mensen
in het hele land de straat
op om samen zwerfafval in
hun buurt op te ruimen.
In Hengelo zijn er o.a.
acties in Tuindorp, Hasseler Es, Slangenbeek en
Beckum. Ook zijn er acties
op een andere dag in deze
periode.
Meedoen is eenvoudig en hoeft niet lang te duren. Als iedereen
een uurtje zijn handen uit de mouwen steekt, is het al snel een
stuk schoner. En het is nog gezellig ook!
Meedoen?
Kijk op www.supportervanschoon.nl of er in uw buurt een actie
is waar u bij aan kunt sluiten en doe mee! Onder de Hengelose
deelnemers verloot de gemeente een aantal tegoedbonnen ter
waarde van € 100.

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag
27 maart in Berflo Hengelo, Apolloplein 1. Het programma is
als volgt:
Theaterzaal
19.30 - 21.00 uur Vormgeving en inzet middelen kinder		
participatie
21.15 - 22.15 uur Proeftuin Nijverheid Aardgasvrij
Pallas/Athena (boven)
19.30 - 20.30 uur Gemeenschappelijke regeling
		
Regionaal Bedrijventerrein Twente
Wilt u weten hoe u mee kunt praten? Kijk dan 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.

WMO Cliëntenraad

De WMO Cliëntenraad vergadert op maandag 1 april 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.

Collectes

Tot en met 23 maart collecteert Reuma Nederland. Van 25 tot en
met 30 maart collecteert Stichting ZOA.

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.
• M
 r. P.J. Troelstrastraat (tussen Bornsestraat en Van Ostadestraat), tot en met 22 maart
• Enschedesestraat (van Lambertusbasiliek tot en met kruising
Wemenstraat/Brinkstraat), tot en met 29 maart
• Adamsweg (tussen Parallelweg LS en Albrechtsweg), 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), tot en met 12 april
• Landmansweg (t.h.v. Venusstraat), tot en met 12 april
• Enschedesestraat (tussen kruising Wemenstraat/Brinkstraat
en Burgemeester Jansenplein), 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
• Langestraat (tussen Burgemeester Jansenplein en Deldenerstraat), tot en met 26 juli

Volop aan de slag voor een aantrekkelijke binnenstad!
Volg de ontwikkelingen op Hengelo.NU

De herinrichting van de Enschedesestraat en Langestraat is in
volle gang, het nieuwe stadskantoor krijgt steeds meer vorm
en begin april is meer bekend over de herinrichting van het
marktplein. Dat is slechts een kleine greep uit de actuele
ontwikkelingen in de binnenstad. Wilt u altijd op de hoogte
zijn van de laatste nieuwtjes? Volg dan HengeloNU.
Wat is HengeloNU?
Op www.hengelo.nu vindt u nieuws en informatie over activiteiten, evenementen en ontwikkelingen in de Hengelose binnenstad. HengeloNU laat u zien dat de binnenstad volop in beweging
is en een nieuwe uitstraling krijgt. Deze website wordt continue
geactualiseerd. U kunt zich op de website inschrijven voor de
nieuwsflits of alles volgen via www.facebook.com/hglnu.

Hoe staat het met...

Nieuwbouw stadskantoor en renovatie stadhuis
Het schiet hard op met de werkzaamheden aan het nieuwe stadskantoor en de renovatie van het stadhuis. In februari werd het
hoogste punt van de nieuwbouw bereikt. De komende maanden
gaat de aannemer bezig met de afbouw. Rond de bouwvak zijn
de werkzaamheden grotendeels klaar. Daarna vinden de laatste
werkzaamheden aan het gebouw plaats. De geplande oplevering is
1 november. Na deze datum kan de gemeente het gebouw echt in
gaan richten. Op HengeloNU vindt u een fotoreportage van de bouw.
Enschedesestraat/Langestraat
Het eerste deel van de Enschedesestraat is klaar en de aannemer
is nu bezig met het stuk tussen de Lambertusbasiliek en de terrassen. In april kunt u weer op de terrassen terecht.
Op maandag 18 maart zijn de werkzaamheden aan de Langestraat
ook begonnen; deze duren tot augustus.

Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Vooraankondiging
Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor:
• Spoorfietsen
Met dit bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt dat het huidige traject Hengelo-Twekkelo wordt verlengd, zodat het eindpunt
in Twekkelo beter zichtbaar en bereikbaar wordt en beter in te
richten is voor mindervaliden. Ook wordt de plaatsing van twee
authentieke zoutboortorens en een voormalige zoutwagon, die
gebruikt gaan worden als trekkershut of kantoor, mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt de bouw van een dichte stallingsruimte
nabij het startpunt (FBK-stadion) mogelijk gemaakt.
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 Marije Brummelhuis
of Debby Bouwhuis.

Onherroepelijk
Het volgende bestemmingsplan is op 6 maart 2019 onherroepelijk geworden:
•	Centrum 2013, Badhuis
Tegen het bestemmingsplan zijn vier beroepschriften ingediend. Op
6 maart 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State uitspraak gedaan en de beroepen ongegrond verklaard.
Inzien
U kunt het bestemmingsplan 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.BP0105-0301.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Aurelia 2, 7559 EC, verplaatsen uitweg (27-02-2019)
•	Beukweg 77, 7556 DD, vervangen handelsreclame (11-03-2019)
•	Boerhaavelaan 8, 7555 BC, vervangen raam (09-03-2019)
•	Buigerij 32, 7553 PD, handelen in strijd met bestemmingsplan
(onderverhuur/kamerbewoning) (13-03-2019)
•	Deldenerstraat 47, 7551 AB, veranderen kantoor in appartement (08-03-2019)
•	Enschedesestraat 382, 7552 CP, kappen 1 beuk (13-02-2019)
•	F.C. Dondersstraat nabij 1, 7555 SR, oprichten 12 woonhuizen
en hebben uitwegen (06-03-2019)
•	Goudenregenstraat 43, 7552 AM, veranderen en vergroten
kerk (06-03-2019)
•	Het Plein nabij 60, 7559 SR, kappen 2 eiken en 2 populieren
tussen weg en fietspad zijde A1 (13-03-2019)
•	Het Plein 100, 7559 SR, wijzigen gevel (07-03-2019)

Marktplein
Voor een nieuw ontwerp voor het marktplein kozen Hengeloërs
voor het plan van West8: een plein met culturele markthal. De
inspiratie voor het ontwerp waren de oude Hijschgebouwen van
Stork. Kwartiermaker Gerard Cornelisse is nu aan de slag met een
plan voor de invulling van het ‘Hijschgebouw’. Begin april presenteert hij zijn plan.
Meer weten over alle projecten die spelen in de binnenstad? Kijk
dan op www.hengelo.nu.
•	Het Plein nabij 100, 7559 SR, plaatsen fietsenstalling bij
voorgevel (13-03-2019)
•	Höltersweg 50, 7556 BX, milieuneutraal veranderen tankstation
(28-02-2019)
•	Industriestraat 135, 7553 CM, uitbreiden woonhuis (10-03-2019)
•	Jacques Urlusstraat 34, 36 en 38, 7558 JT, plaatsen schutting
(08-03-2019)
•	Mitchamplein 4, 7556 SC, hebben uitweg (08-03-2019)
•	Oosterveldsingel 33, 7558 PJ, plaatsen trafo (07-03-2019)
•	Pastoor Eppinkstraat 13, 7554 MB, oprichten woonhuis en
hebben uitweg (11-03-2019)
•	Sloetsweg 226, 7556 HV, oprichten woning (wijzigen reeds
verleende vergunning O-2018-0580) (11-03-2019)
•	Zirkoonstraat 8, 7554 TT, hebben en aanpassen uitweg
(11-03-2019)
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
•	Nijhuisbinnenweg 16, 7554 RH, plaatsen geitenhok. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met de
welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 30-04-2019.
•	Oldenzaalsestraat 155, 155A, en 157, 7557 GJ, veranderen
bestaand pand (wijzigen reeds verleende omgevingsvergunning
O-2018-0211). Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken
in verband met de constructiegegevens. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 27-04-2019.
•	Pastoriestraat 49A t/m 49E, 7551 DJ, verbouwen pand tot
	
5 zelfstandige woonstudio’s. Verlenging beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met de welstandtoetsing. Door
dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 03-05-2019.

Verleend
•	Bornsestraat 124, 7556 BK (aanvraag gepubliceerd als kappen
1 berk, 1 els en 1 tiliaceae), kappen 1 acacia en 2 esdoorns
(08-03-2019)
• Dr. Martin Luther Kingstraat 8, 7557 LT, verbouwen woonhuis
(13-03-2019)
•	Enschedesestraat 382, 7552 CP, kappen 1 beuk (13-03-2019)
•	Grundellaan 18, 7552 ED, handelen met gevolgen voor
beschermde monumenten (veranderen woning) (11-03-2019)
•	Industrieplein nabij 10, 7553 LL, handelen in strijd met
	regels ruimtelijke ordening (herinrichten openbare ruimte)
(14-03-2019)
•	John Maynard Keynesstraat 10, 7559 SZ, plaatsen/aanbrengen reclame (08-03-2019)
•	Kuipersdijk 48A, 7552BJ, aanleggen bijenschans (12-03-2019)
• Raoul Wallenbergstraat 22, 7557 ZB, hebben uitweg
(13-03-2019)
• Sabina Klinkhamerweg 8, 7555 SK, plaatsen hekwerk
(12-03-2019)
•	Uitslagsweg 91-5, 7556 LN, vervangen handelsreclame
(08-03-2019)

23.03 Landelijke Opschoondag

www.hengelo.nl
dinsdag 19 maart 2019

•	Wellekensstraat 5, 7552 MX, veranderen woning (11-03-2019)
•	Zuidelijke Havenweg 40, 7554 RR, kappen 1 eik (13-03-2019)
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

tum van verzending van het besluit naar de aanvragers 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.

Wet bodembescherming
Instemming schriftelijk verslag

Ontvangen
•	Binnenhavenstraat 20, 7553 GJ, aanvraag revisievergunning
bedrijf voor produceren van hulpstoffen voor gieterij-industrie
(26-02-2019)
De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. U kunt te zijner tijd
eventueel zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter
inzage wordt gelegd.

Ontwerpbesluit
•	Geurdsweg 14, 7554 PH, handelen in strijd met bestemmingsplan (oprichten kapschuur) (14-03-2019)
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 20 maart tot en met
30 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
Verleend
• W
 inter Triatlon Twente, Twekkelerweg en Enschedesehavenweg, 23 maart 2019
•	Earth Hour, hoek Drienerstraat/Enschedesestraat, 30 maart 2019
•	Rommel- en creatiefmarkt, Boomgaard en Eendengang,
13 april, 15 juni, 28 september en 23 november 2019
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken na de da-

Het college van B en W heeft ingestemd met de schriftelijke verslagen van de uitvoering van de bodemsaneringen aan de:
•	Boekeloseweg achter 141/143, kadastrale sectie K 3765
(artikel 39b zesde lid Wbb)
•	Mensinkweg 46, kadastrale sectie K 3166 (artikel 39b zesde lid
Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikkingen en de bijbehorende stukken van 20 maart
tot en met 30 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.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Ingekomen meldingen
Het college van B en W heeft meldingen ontvangen voor:
•	Christiaan Langefeldstraat 77, Aldi, veranderen supermarkt
•	Industriestraat 187, Delfino, oprichten pizzeria
•	Langelermaatweg 7, Enexis, oprichten gasafleverstation
•	Zuidelijke Havenweg 40, Thales Nederland, veranderen bedrijf
voor ontwikkelen, vervaardigen, installeren, testen, onderhouden en reviseren van radar-, vuurgeleidings-, datacommunicatieen dataverwerkingssystemen
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.

Gevraagd
Lid Adviesraad Sociaal Domein secretarisfunctie v/m
De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B en W over het gemeentelijk beleid in het
sociaal domein: maatschappelijke ondersteuning, werk & inkomen en jeugd. De adviesraad geeft onafhankelijk advies bij veranderingen
en beleidsontwikkelingen in het sociale domein. De adviesraad heeft haar eigen taak en verantwoordelijkheid. Dat betekent dat de leden
van de adviesraad zitting nemen op basis van hun kwaliteit en deskundigheid en niet als vertegenwoordigers van specifieke groepen.
De adviesraad bestaat uit tenminste 9 leden. De voorzitter wordt uit het midden van de adviesraad gekozen. De adviesraad kiest een
vicevoorzitter en secretaris uit haar midden.
Om zorg te dragen voor continuïteit in de adviesraad en in verband met het rooster van aantreden en aftreden zoeken wij een lid voor
de adviesraad en voor de secretarisfunctie.
Wij vragen:
•	Als lid van de adviesraad beschik je over aantoonbare affiniteit
met maatschappelijke ondersteuning, werk & inkomen en
jeugd. Je deskundigheid blijkt uit je achtergrond; je hebt
kennis van en ervaring met meerdere onderwerpen binnen het
sociale domein.
•	Je persoonlijkheid kenmerkt zich door openheid. Je bent ontvankelijk voor informatie en bent in staat om out-of-the-box,
integraal, innoverend en breed denken.
•	Het is voor jou vanzelfsprekend om een verbindende rol aan te
nemen. Je hebt dan ook de beschikking over een relevant netwerk en je staat midden in de samenleving. Je hebt oog voor
de diversiteit van onze samenleving. Je hebt een duidelijke
binding met Hengelo, omdat je er woont en/of werkt.
•	Je bent onafhankelijk en integer. Je velt op basis van eigen
inzicht en overtuiging een oordeel en bent niet gebonden aan
overleg met een groepering of achterban. Lidmaatschap van
een cliëntenraad vormt geen belemmering voor deze functie,
maar staat los van de adviesraad.

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter
Willem-Jan Velderman, telefoon 06 - 81781520, of de huidige
secretaris Ana Alcazar Robles, telefoon 06 - 38970865.

23.03 Winter Triatlon
Twente

Overzicht te kappen bomen
Bomen op gemeentegrond die ziek zijn of die
te dicht bij elkaar staan,
kunnen zonder kapvergunning worden gekapt.
Zo krijgen de gewenste
(of beste) bomen meer
ruimte, zodat deze beter
kunnen uitgroeien.
De gemeente publiceert deze categorie bomen een paar keer
per jaar in een overzicht in dit Gemeentenieuws en op www.
hengelo.nl > Gemeentebalie > zoek op ‘Kappen van bomen’.
Deze bomen worden niet eerder gekapt dan zes weken na de
datum van publicatie.
Overzicht
Hieronder staat het overzicht van voorgenomen te kappen bomen op gemeentegrond voor de komende periode. Hierin staat
de locatie, het aantal en de soort boom vermeld. Als er wordt
herplant, is dit aangegeven.
•	Beitelstraat 2, esdoornen en iepen (dunning 20%)
• Borgmanweg 3, 2 populieren
• Deurningerstraat 12, 1 els (herplant)
•	Dinkelstraat 29, 1 els en 1 veldesdoorn (herplant)
•	Else Mauhsstraat 51, beuken, elzen, eiken en berken
(dunning 40%)
•	Fabelenweg t.h.v. Aquamarijnstraat 80, 1 eik (herplant)
•	Fie Carelsenstraat 106, 1 eik (herplant)
•	Goudenregenstraat 39, 3 elzen (herplant)
•	Grundellaan 44, 1 berk (herplant)
• Grundellaan 46, 1 berk (herplant)
•	Haaksbergerstraat 51, 1 berk
•	Ida Wassermanstraat 76, 1 els
•	Jean Louis Pisuissestraat 40, 1 es
• Jean Louis Pisuissestraat 46, 1 populier
•	Louis Davidsstraat 10, 1 esdoorn (herplant)
•	Louis Davidsstraat 56, 2 eiken, 1 es en 1 den
•	Noordelijke Esweg 63, 4 essen
•	Torenlaan nabij kleigat, 1 eik
•	Torenlaan 64, 1 es en 1 populier
•	Willem Royaardsstraat 66, 4 elzen
•	Willem Royaardsstraat 100, 1 els
•	Wolfkaterweg 21, 1 eik (herplant)
Meer weten?
Wilt u weten welke soort boom wordt herplant en waar precies,
kijk dan in het uitgebreidere overzicht op www.hengelo.nl >
Gemeentebalie > zoek op ‘Kappen van bomen’.
Hebt u daarna nog vragen of wilt u nader overleg, dan kunt
u contact opnemen met het KlantContactCentrum van de
gemeente via www.hengelo.nl > Contact > Contactformulier,
via e-mail gemeente@hengelo.nl of telefoon 14074.

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

•	Je eigen werkzaamheden moeten verenigbaar zijn met het
lidmaatschap van de adviesraad. Je bekleedt géén bestuurlijke
en/of ambtelijke functie bij de gemeente Hengelo.
•	Je bent zorgvuldig, punctueel en vaardig met digitale verwerking van agenda, vergaderstukken, mailverkeer en notulen.
	Je bewaakt de voortgang van gegeven adviezen en informeert
de leden van de adviesraad tijdig hierover.

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

Werkzaamheden en vergoeding
De adviesraad komt ongeveer 8 keer per jaar bijeen voor haar
vergaderingen. In de voorbereiding hiervan verricht je incidenteel werkzaamheden (werkbezoeken/informatiebijeenkomsten/
overleg). De gemiddelde inzet wordt geschat op 16 - 20 uur per
maand. Voor deze functie geldt een vrijwilligersvergoeding.

Balie Zorgloket open
• 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

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.

Reageren
Je kunt je belangstelling voor de functie vóór 1 april kenbaar
maken via de vacature op www.hengelo.nl/vacatures.

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.

