Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Herdenkingstocht
Licht in het donker
Op woensdag 20 november wordt de herdenkingstocht Licht
in het donker gehouden bij het begraaf- en gedenkpark aan de
Oldenzaalsestraat. Nabestaanden kunnen dan hun dierbare gedenken. De tocht is bedoeld voor iedereen die iemand heeft verloren. Ook wanneer uw dierbare ergens anders is begraven of de
asbestemming heeft gevonden.

Programma
U kunt binnenlopen tussen 18.30 uur en 19.00 uur. Koffie of
thee staat voor u klaar. Om 19.00 uur opent een ritueel begeleider de avond met een overdenking. Daarna begint de tocht van
ongeveer een half uur over de begraafplaats. De route is verlicht
met fakkels. Op verschillende punten kunt u luisteren naar passende muziek. Afsluitend is er koffie of thee en u ontvangt een
herinneringskaartje.
De tocht is gratis. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 3 december vanaf 19.30
uur in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda
staat onder meer een voorstel over de 3e wijziging van de Beleidsbegroting 2019. De wijziging heeft betrekking op de raadsvoorstellen in deze vergadering en collegebesluiten in de voorliggende
periode. 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.

Collectes

Tot en met 23 november collecteert het Nationaal MS Fonds. Van
25 tot en met 30 november collecteert Leger des Heils Fondsenwerving.

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.
• Mozartlaan (mobiele kraan, tussen Cesar Franckstraat en
Ravelstraat, 1 weghelft afgesloten), 25 november (overdag)
• Ockeghemstraat (mobiele kraan), tot en met 28 november
(overdag)
• Coba Ritsemastraat/Dijksweg, tot en met 29 november
• Deldenerstraat (tussen Langestraat en Bornsestraat), tot en
met 29 november
• Curiestraat (t.h.v. Semmelweisstraat), tot en met 29 november
• Cesar Franckstraat (mobiele kraan, tot Ravelstraat),
22 november en 2 december (overdag)
• Cesar Franckstraat (mobiele kraan, tussen Ravelstraat en
Debussystraat), 29 november en 9 december (overdag)
• Prins Bernhardplantsoen, 16 december 00.00 – 05.30 uur
• Schubertstraat (mobiele kraan, t.h.v. Johan Wagenaarstraat),
2 tot en met 17 december (overdag)
• Rudolfstraat (tussen Alexanderstraat en Hendrikstraat), 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
• Isaäc Sweersstraat, tot en met 20 december en 6 tot en met
23 januari
• Witte de Withstraat (mobiele kraan, in fases), 24 januari tot
en met 14 februari en 7 tot en met 13 februari

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Adriaen Brouwerstraat 3, 7556 PT, hebben uitweg (06-11-2019)
•	Borgharen nabij 12 (kavel 4), 7559 PZ, oprichten woonhuis en
hebben uitweg (11-11-2019)
•	Brinkstraat 22, 7551 CD, wijzigen winkelpui (06-11-2019)

Schulden? Trek op tijd aan de bel

Kom uit je schuld!
Veel Nederlanders hebben geldproblemen. Als we schulden
hebben, wachten we gemiddeld 5 jaar met hulp zoeken. Dat
is zonde. Want als je zo lang wacht, wordt het bedrag in die
5 jaar ruim 10 keer zo hoog. Miranda de Haas is een van de
gezichten van de campagne ‘Kom uit je schuld’.
Miranda: ‘Mijn schuld was niet bijzonder groot. Het was begonnen met een lening in mijn studietijd. Die had ik laten oplopen
tot 5.000 euro. Pas toen ik er van af was, besefte ik dat het al
die tijd een enorme beperking was geweest. Weinig tot geen geld
hebben, werkt verstikkend. Het maakt je wereld heel erg klein.’
Miranda heeft hulp gezocht en inmiddels is zij nu de persoon die
ze nodig had toen ze zelf in de shit zat. ‘Ik ben eruit gekomen en
kan nu anderen helpen.’
Naar de gemeente
Natuurlijk, u kunt ook bij de gemeente terecht. Bel 14074 (kies
optie 1) of lees meer over hulp bij schulden op www.hengelo.nl/
schulden.

Veel mensen denken dat je minimaal 10 duizend euro
rood moet staan, voor je hulp kunt krijgen.
Dat is niet zo. Wees er vroeg genoeg bij.

Hulp bij overstappen collectieve zorgverzekering Menzis

Zorgverzekering voor mensen met laag inkomen
Aan het eind van het jaar is het tijd te bedenken wat u met
uw zorgverzekering gaat doen. Wij hebben bij Menzis een collectieve verzekering afgesloten voor mensen met een laag inkomen. Deze zorgverzekering heet ‘GarantVerzorgd’. Voor het
jaar 2020 informeren wij u over deze collectieve verzekering
en wat voor u een passende aanvullende verzekering kan zijn.
U komt voor de collectieve zorgverzekering in aanmerking als u
een laag inkomen heeft. De gemeente Hengelo helpt u om goed
en betaalbaar verzekerd te zijn. De collectieve verzekering is
betaalbaar door een korting op de premies. U krijgt deze korting
op de premies van de basisverzekering èn de aanvullende verzekeringen. Hieronder staan alle voordelen op een rij.
GarantVerzorgd: de voordelen voor u:
•	De gemeente betaalt mee aan uw premie.
•	U krijgt de maximale korting van 5% op de basisverzekering
en 9% korting op de aanvullende verzekeringen.
•	De basisverzekering kost € 123 per maand. Met GarantVerzorgd betaalt u zelf € 116,85 per maand. Dit is met de 5%
korting van de gemeente eraf.
•	U krijgt meer vergoed voor bijvoorbeeld brillen/lenzen,
tandartskosten en ziekenvervoer. Ook de eigen bijdrage voor
huishoudelijke hulp krijgt u vergoed.
•	Als u kiest voor GarantVerzorgd3 wordt uw verplicht eigen
risico vergoed.
Een aanvullende verzekering die bij u past
Er is altijd een pakket dat bij uw gezondheid past. U kunt
kiezen uit 3 aanvullende verzekeringen.
GarantVerzorgd 1

GarantVerzorgd 2

GarantVerzorgd 3

€ 6,32 per maand

€ 19,57 per maand

€ 38,17 per maand

Verder kunt u uit 3 tandartsverzekeringen kiezen. Ook bij deze
keuze geldt: denk goed na welke tandartsverzekering het beste
bij uw situatie (= gebit) past.
Hebt u een volledige gebitsprothese? Dan is TandVerzorgd 1P
een passende verzekering.
GarantTandVerzorgd 250

GarantTandVerzorgd 500

GarantTandVerzorgd 750

Tandverzorgd 1P

€ 10,46

€ 17,24

€ 29,02

€ 6,32

per maand

per maand

per maand

per maand

Zelf regelen?
Ga naar www.gezondverzekerd.nl en kijk of u in aanmerking
komt voor een collectieve zorgverzekering. Via deze website
kunt u de verzekering zelf afsluiten.
Hulp nodig?
Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het overstappen naar de collectieve zorgverzekering? Bel van maandag tot en met vrijdag
tussen 08.30 en 19.00 uur naar 088 - 222 4080 (lokaal tarief).
Er zijn ook overstapcoaches van Menzis die uw vragen kunnen
beantwoorden en u helpen bij het overstappen. Een afspraak
maken is niet nodig.
De overstapcoaches zijn aanwezig op:
Dinsdag 26 nov 09.00 - 14.00 uur Bibliotheek Hengelo
Woensdag 4 dec 09.00 - 14.00 uur Bibliotheek Hengelo
Dinsdag 10 dec 09.00 - 12.00 uur Kulturhus Borne
Woensdag 18 dec 09.00 - 14.00 uur Bibliotheek Hengelo
Donderdag 19 dec 09.00 - 14.00 uur Gemeentehuis Haaksbergen

Verwacht u weinig zorgkosten? Dan is GarantVerzorgd 1 of 2
een goede keuze.
Betaalt u elk jaar het verplicht eigen risico van € 385 of verwacht
u volgend jaar veel zorgkosten? Kies dan GarantVerzorgd 3.

•	F. Hazemeijerstraat 200 en 300, 7555 RJ, handelen in strijd
met bestemmingsplan (verbouwen gebouwen) (11-11-2019)
•	Haaksbergerstraat nabij 67, 7554 PA, herbouwen circulaire
bedrijfshal (tijdelijk voor 15 jaar) (12-11-2019)
•	Krokuspad 2, 4, 6 en 8 en 5 t/m 27 (oneven) en Hyacintenpad
2, 4, 6, en 8, 7555 DA, renoveren 20 woningen en kappen
3 bomen (11-11-2019)
•	Muiderslot 3, 7559 RZ, constructief wijzigen t.o.v. verleende
omgevingsvergunning (O-2019-0066) (06-11-2019)
•	Raoul Wallenbergstraat 22, 7557 ZB, plaatsen erfafscheiding
(10-11-2019)
•	Tuindorpstraat 59, 7555 CS, plaatsen kozijnen (12-11-2019)
•	Woolderesweg nabij 105, 7555 LJ, oprichten 3 woningen
(12-11-2019)
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.

Verleend
•	Albert Schweitzerstraat 13, 7555 MA, kappen 1 wilg (13-11-2019)
•	Brouwerij 220, 7553 RB, oprichten tiny house (tijdelijk voor
4 jaar) (12-11-2019)
•	Elsloo 18 (kavel 38), 7559 VN (aanvraag gepubliceerd als
Elsloo nabij 17), oprichten woonhuis en hebben uitweg
(12-11-2019)
•	Lupinestraat 9 t/m 39 (oneven), 7552 HJ, aanpassen brandwerende voorzieningen (12-11-2019)
•	Rossinistraat 4, 7557 SP, veranderen en vergroten woonhuis
(08-11-2019)
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.

www.hengelo.nl
dinsdag 19 november 2019

Subsidieplafonds 2020
Vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 5 november 2019 de subsidieplafonds
van de volgende subsidie-uitvoeringsregelingen 2020 vastgesteld.
Uitvoerings-/subsidieregelingen
Subsidieplafond 2020
Kunst en cultuur
Basissubsidie amateurkunst
€ 130.516
Culturele kernvoorzieningen:
* Bibliotheek Hengelo
€ 2.445.935
* Oyfo
€ 1.812.590
* Schouwburg Hengelo
€ 1.311.721
* Stichting Poppodium Twente (Metropool)
€ 1.099.924
Beeldende kunst:
* Ateliers ‘93
€
6.293
* SWWK
€
11.458
* Stichting HeArtpool
€
13.850
* MHHK
€
3.876
Cultureel erfgoed:
* Museum Hengelo
€
16.443
* Stichting Historisch Archief Beckum
€
2.692
* Stichting Historie Brandweer Hengelo
€
1.151
Overige culturele voorzieningen:
* Hengelose Oranjevereniging
€
12.675
* Stichting 4 mei
€
3.047
Stichting Lokale Omroep Hengelo
€
98.550
Stimuleringsregeling BKV
€
50.000
(vervangt Aanjaagbudget beeldende kunst en vormgeving)

CultuurLokaal - regelingen voor incidentele projecten
Culturele initiatieven
€
18.380
Podiumbudget
€
20.187
Internationaal
Uitwisseling Partnerstad Emsdetten

€

7.198

Jeugd
Vrijwillig jeugdwerk

€

108.250

Sport en Bewegen
Deskundigheidsbevordering
Sportkennismaking
Sporten met een beperking mogelijk maken

€
€
€

Welzijn
Wijkwelzijnswerk

€ 2.053.964

22.500
22.500
25.589

Zorg
Maatschappelijke opvang, begeleiding en bemoeizorg:
* Inloop GGz
€ 298.398
* Inloop maatschappelijke opvang
€ 465.872
* Bemoeizorg en begeleiding
€ 168.894
* Begeleiding door vrijwilligers
€
82.761
Thuis in de buurt
€
27.245
Subsidie Voorschool Hengelo 2020
€ 1.860.000
Stimuleringsregeling ‘Lang zult u wonen’
€
50.000
Cultuurhistorisch erfgoed
Regeling cultureel erfgoed:
* Monumentenzorg
* Kunst uit wederopbouwperiode
* Karakteristieke boerderijen en opstallen
* Begraafplaatsen en gedenkmonumenten
* Voorlichting en communicatie
* Regeling Tuindorp ‘t Lansink
Regeling archeologie
Regeling gevelverbetering binnenstad

€
€
€
€
€
€
€
€

Bewonersparticipatie
Basissubsidie erkende bewonersorganisaties
€
Organiseren van wijkbrede activiteiten door
€
erkende bewonersorganisaties
Buurtbonnen voor ongeorganiseerde bewoners(groepen) €

26.694
4.000
3.000
2.500
5.000
7.500
12.500
90.000
61.106
78.852
55.397

Inzien
U kunt de subsidie-uitvoeringsregelingen inzien op www.hengelo.nl
> Gemeentebalie > Subsidies. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Boudewijn Timmermans.

Huis van Sinterklaas 14.00 - 16.00 uur
Herdenkingstocht Licht in het donker
Kasbah markt
Huis van Sinterklaas
14.00 – 16.00 uur
27.11 Huis van Sinterklaas
14.00 - 16.00 uur
20.11
20.11
23.11
23.11

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.

