Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Inloopbijeenkomst ontwerp bestemmingsplan Elisabethstraat
Op dinsdag 29 januari is er een inloopbijeenkomst over het
ontwerp bestemmingsplan Elisabethstraat. Het plangebied
wordt globaal gevormd door de Elisabethstraat, Laurastraat,
Andreastraat/Laurapark en Krabbenbosweg. In het plangebied
worden 40 grondgebonden woningen en een appartementencomplex voor Welbions met 22 appartementen voor de sociale
huur ontwikkeld. Tijdens deze bijeenkomst kunt u het ontwerp
bestemmingsplan bekijken en vragen stellen. Ook kunt u het
ontwerp beeldkwaliteitplan inzien. Dit plan wordt gehanteerd
bij de welstandstoetsing in het plangebied.
U bent van harte welkom tussen 16.00 en 18.00 uur in de speelzaal van de Don Boscoschool, Laurastraat 3. U kunt binnenlopen
wanneer het u uitkomt.
Kijk voor meer informatie en de procedures in de officiële
bekendmakingen in het Gemeentenieuws van 15 januari (onder
de rubrieken ‘Beeldkwaliteitplan’ en ‘Bestemmingsplannen’).

Politieke Markten

De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op dinsdag 29 januari om 19.30 uur in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44.
Op de agenda staat:
•	
Ontwikkelingen Hart van Zuid
Gelet op de geheimhouding van de stukken heeft het presidium besloten dat deze sessie in beslotenheid plaatsvindt (niet
openbaar).
De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag
30 januari in ‘t Berflo, Apolloplein 1. Het programma is als volgt:
Theaterzaal
19.30 - 20.30 uur Nieuwe Energie Hengelo (vervolg)
20.45 - 21.45 uur Plan van aanpak Omgevingsvisie buitengebied
Pallas/Athena (boven)
19.30 - 20.30 uur Kennismaking Cliëntenraad WMO
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.

Verlengen digitale parkeervergunning/-ontheffing
Verleng uw digitale parkeervergunning (gebied betaald parkeren)
of parkeerontheffing (gebied blauwe zone) op tijd om een bekeuring te voorkomen. In de digitale parkeerbalie vindt u informatie over de geldigheid van uw parkeervergunning/-ontheffing en
regelt u zelf de verlenging.
Digitaal verlengen
Log in op https://parkeren.hengelo.nl en kies voor ‘Verlengen’.
Nadat u hebt betaald, beschikt u vanaf de nieuwe ingangsdatum
over een geldige digitale parkeervergunning/-ontheffing.
U kunt via deze digitale balie ook voor een papieren bezoekersontheffing kiezen. Die moet u vervolgens nog wel ophalen in het
stadskantoor.
Geen internet? Dan bent u welkom bij het Publieksplein in het
stadskantoor aan de Hazenweg 121. De baliemedewerker regelt
uw verlenging. Bij de balie kunt u contant betalen of pinnen.

Adres gezocht

De gemeente is op zoek naar het juiste adres van:
Naam
Geboren
Naam
Geboren
Alberto Antonio, G.
Archiudean, V.A.
Bellechhab, A.
Ende van den, C.
Girigorie, S.A.A.
Hilverink, W.
Jager, M.
Misak Khachekyan, H.

20-08-1994
29-12-1985
14-11-1992
13-03-1995
25-04-1997
11-04-1978
23-06-1967
15-01-1986

Mol de, B.R.C.
Oude Egberink, J.
Pacheco, T.R.
Piras, T.
Saadi, F.
Thesker, S.
Yildoğan, E.
Zarkesi, V.

28-05-1978
27-04-1975
27-11-1977
11-04-1971
01-03-1988
11-04-1991
28-09-1984
29-08-1998

Deze personen zijn verhuisd zonder dit aan de gemeente door
te geven. Als u genoemd wordt in deze lijst, neem dan contact
op met de afdeling Burgerzaken. Tegelijk met deze publicatie
verzendt de gemeente een brief naar uw laatst bekende adres.
Als de gemeente binnen vier weken geen nieuwe adresgegevens
ontvangt, wordt u uitgeschreven uit de basisregistratie personen
(BRP). Dat betekent dat u bijvoorbeeld niet meer bij de gemeente terecht kunt voor een reisdocument, rijbewijs of andere
voorzieningen, zoals bepaalde uitkeringen.
Ook andere lezers die informatie hebben over het adres van de
genoemde personen, worden verzocht contact op te nemen met
de afdeling Burgerzaken.

Hennepkwekerij in uw buurt?
In Twente worden steeds meer hennepkwekerijen aangetroffen in woonwijken, het buitengebied en op bedrijventerreinen. Een hennepkwekerij zorgt voor overlast en maakt de
buurt onveilig. Voor het kweken van hennep of wiet wordt
vaak illegaal stroom afgetapt. Dit kan brand, kortsluiting of
stroomstoringen veroorzaken. Ook kan er schade aan woningen ontstaan door wateroverlast, stank en schimmelvorming.
Daarom is het belangrijk dat illegale kwekerijen zoveel mogelijk worden tegengegaan. U kunt daarbij helpen door verdachte situaties te melden.
Hoe herkent u een hennepkwekerij?
•	Stankoverlast door een sterke, vreemde geur (vergelijkbaar met
de geur bij een coffeeshop)
•	Een ‘onbewoond’ huis, dat ’s avonds of ’s nachts regelmatig
wordt bezocht
•	Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
•	Condensvorming op de ramen
•	Warme en/of vochtige muren, vloeren of plafonds
•	Stroomstoringen (bijvoorbeeld knipperende lampen)
•	Voortdurend geluid van afzuiginstallaties
•	Extra ontluchtingspijpen in het dak of tocht (sterke aan- en/of
afvoer van lucht)
•	Kunstlicht of gloed van felle lampen die lang branden
•	Dichtgemaakte ramen, bijvoorbeeld met rolluiken of folie

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Boerhaavelaan 20, 7555 BC, plaatsen veranda (10-01-2019)
•	Bornsestraat 124, 7556 BK, kappen 1 berk, 1 els en 1 tiliaceae
(14-01-2019)
•	Deldenerstraat 70, 7551 AH, hebben uitweg (14-01-2019)
• Godfried Bomansstraat 23, 7552 NX, bouwen berging
(13-01-2019)
•	Oldenzaalsestraat nabij 518, 7558 PW, kappen 1 eik en
1 esdoorn (04-01-2019)
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
•	Hamerstraat nabij 18, 7556 MZ, plaatsen 6 garageboxen. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met
bestemmingsplantoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 02-03-2019.
•	Sloetsweg 226, 7556 HV, handelen in strijd met bestemmingsplan (oprichten woonhuis en hebben uitweg). Opschorten beslistermijn op verzoek van aanvrager. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 09-03-2019.

Verleend
•	Baardinksweg 30, 7554 SH, kappen 1 eik (11-01-2019)
•	De Wermerweg 10, 7552 GV, kappen 1 kastanje (16-01-2019)
•	Deldenerstraat 18, 7551 AG, handelen met gevolgen voor
beschermde monumenten (isoleren dak) (15-01-2019)
•	Enschedesestraat 119C, 119E, 121C en 121E, 7551 EL,
veranderen/vergroten 4 woonstudio’s (14-01-2019)
•	Grevenbicht 12 (kavel 45), 7559 PV (aanvraag gepubliceerd
als Grevenbicht nabij 8), oprichten woonhuis en hebben uitweg
(11-01-2019)
• Hagestein 3 (kavel 3), 7559 PV (aanvraag gepubliceerd als
Krombekkenweg nabij 10), oprichten woonhuis en hebben uitweg (14-01-2019)
•	Josef Haydnlaan 21, 7557 CR, plaatsen schutting (11-01-2019)
•	Molenstraat 9, 7551 DA, handelen in strijd met bestemmingsplan (ondergeschikte alcoholvrije horeca en hebben terras bij
detailhandel) (15-01-2019)
•	Mozartlaan nabij 102-I, 7557 DT, kappen 2 sierkersen
(16-01-2019)
•	Pruisische Veldweg 200, 7552 AE, kappen 1 eik (16-01-2019)
•	Willem Royaardsstraat 82, 7558 RX (aanvraag gepubliceerd
als Willem Royaardsstraat 80), oprichten woonhuis (inclusief
vergunningvrij bouwwerk) (15-01-2019)
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

Melden
Vermoedt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Bel dan
de politie via telefoon 0900 - 8844 (lokaal tarief).
Blijft u liever anoniem? Bel Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800 7000 (gratis) of meld het via www.meldmisdaadanoniem.nl.
Kijk voor meer informatie op www.vrtwente.nl/hennep en bekijk
het filmpje.

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
Ontvangen
•	C.T. Storkstraat 31, 7553 AP, handelen met gevolgen voor
beschermde monumenten (herstellen kozijn) (11-01-2019)
•	Woolderesweg 41 t/m 51, 7555 LH, brandveilig gebruiken
woon-/zorggebouw (gebouw 1) (10-01-2019)
De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt te zijner
tijd eventueel zienswijzen indienen tegen de ontwerpbesluiten
die ter inzage worden gelegd.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
•	Twentse Lichtparade en Hengelose Gezinscarnavalstoptocht,
1 en 2 maart 2019, rondom binnenstad
•	Meat the East, parkeerplaats Makro, Diamantstraat 8, 13 tot en
met 15 april 2019
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken tot het besluit is genomen
op afspraak inzien bij de afdeling Regulering en Toezicht in het
stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn kan
eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het
college van B en W. Voor het mondeling indienen van zienswijzen
kunt u contact opnemen met Linda Hutten. Nadat het college van
B en W over deze aanvragen een besluit heeft genomen, worden
deze gepubliceerd. Daarna kunt u, wanneer u belanghebbende
bent, een bezwaarschrift indienen.

Verleend
•	ANWB Streetwise, Jan Steenstraat, 25 januari 2019
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij de afdeling Regulering en Toezicht in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tegen dit besluit kunt u desgewenst, gedurende zes weken na de datum van verzending van
dit besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van B en W. Het kan voorkomen dat het
evenement plaatsvindt voordat de bezwarentermijn is verstreken.
Voor afspraken en/of de juiste datum van verzending kunt u contact opnemen met Linda Hutten. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Ingekomen meldingen
Het college van B en W heeft meldingen ontvangen voor:
•	Goudstraat 70, Van Mossel Mega Occasioncentrum Hengelo,
starten occasioncentrum
•	Molenstraat 9, Heerlijk & Happy, oprichten winkel met tearoom
Inzien
U kunt de desbetreffende stukken op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121.
U kunt tegen de meldingen geen bezwaar- of beroepschrift indienen.

www.hengelo.nl

26.01 Midwinterfeesten
Beckum

dinsdag 22 januari 2019

Drank- en Horecawet
Besluit
De burgemeester heeft besloten een vergunning te verlenen voor
de exploitatie van een horeca-inrichting aan de:
•	Vondelstraat 5, Vereniging Wijkopbouworgaan Dichtersbuurt
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 23 januari tot
en met 5 maart 2019 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte
en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens
de inzagetermijn kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij
de burgemeester. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Verkeerszaken
Verkeersbesluit
Het college van B en W heeft een verkeersbesluit genomen voor:
•	het aanwijzen van twee bushaltes in de Beukweg
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 23 januari tot en met
5 maart 2019 inzien bij het Publieksplein in het stadskantoor aan
de Hazenweg 121. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u tijdens de inzagetermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van B en W. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
is gericht en de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het
indienen van een bezwaarschrift kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht (postbus
10067, 8000 GB Zwolle) vragen een voorlopige voorziening te
treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als een bezwaarschrift.

Hengelo in het kort
WMO Cliëntenraad

De WMO Cliëntenraad vergadert op maandag 4 februari 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 26 januari wordt er niet gecollecteerd. Van 28 januari
tot en met 1 februari collecteert de Hersenstichting.

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.
• Backenhagenlaan (tussen Havezatenlaan en Deurningerstraat), tot en met 1 februari
• Castorweg (tussen Rechterenstraat en Deurningerstraat
1 rijbaan), tot en met 18 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
• Enschedesestraat (tussen kruising Wemenstraat/Brinkstraat
en Burgemeester Jansenplein), 1 tot en met 26 april
• Langelermaatweg (deels tot kruising Laan Hart van Zuid),
tot juni
• Boekelosebrug, tot juni

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

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.

