Informatie van de gemeente Hengelo

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.
• Arturo Toscaninistraat 7, 1 lijsterbes (herplant)
• Ardennenstraat 7, 1 zomereik
•	Bachstraat 87, 1 witte wilg (herplant)
•	Caro van Eyckstraat 44, 1 boomhazelaar (herplant)
•	Cor Kuilerstraat 38, 1 lijsterbes (herplant)
•	Curiestraat 31, eiken, berken, elzen (40%)
•	Curiestraat 43, 4 esdoorns (herplant)
•	Grundellaan 2 en 11, 2 lindes (herplant)
•	Kanaaldijk 89 (t.h.v. Vikkerhoekweg), 2 berken (herplant)
•	Kirunastraat 25, 1 zelkova (herplant)
•	Klaas de Rookstraat 60, 1 Servische spar (herplant)
•	Lansinkweg 50, 1 acacia (herplant)
•	Laurastraat 78, 3 wilgen (herplant)
•	Leeuwerikstraat 8, 1 sierkers (herplant)
• Lijsterweg 10, 1 hemelboom (herplant)
•	Lijsterweg 12, 1 sierkers (herplant)
•	Oldenzaalsestraat 260, 1 veldesdoorn (herplant)
•	Oude Bornseweg 101, elzen, berken, kersen, wilgen (20%)
•	Rachmaninofstraat 19, 1 eik
• Robert Stolzstraat 79, 1 spar (herplant)
•	Robert Stolzstraat 87, 3 meidoorns (herplant)
•	Robert Stolzstraat 146, 1 lijsterbes (herplant)
•	Semmelweisstraat 197, 1 berk (herplant)
• Stephensonstraat 6, 1 linde (herplant)
•	Willy Albertistraat 18, 2 essen (herplant)
•	Woolderbeekweg 1, 1 kastanje (herplant)
•	Woolderesweg 114, 1 iep (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.

Officiële bekendmakingen
Wet kinderopvang
Inschrijving
In het Landelijk Register Kinderopvang is ingeschreven:
•	Stichting Spring! Peuterspeelscholen, locatie Peuterspeelschool St. Plechelmus, Wilbertstraat 15C, 7556 WH (registratienummer LRK: 174310742), per 26-08-2019

Uitschrijving
Uit het Landelijk Register Kinderopvang is uitgeschreven:
•	Stichting Spring! Peuterspeelscholen, locatie Peuterspeelschool ’t Esje, Uitslagweg 47, 7556 LN (registratienummer
LRK: 288656876), per 26-08-2019 in verband met verhuizing
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Meldpunt
Kinderopvang.

Anterieure overeenkomst
Het college van B en W maakt op grond van artikel 6.24 lid 3
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 16 juli 2019
een anterieure overeenkomst is aangegaan over de herontwikkeling van het exploitatiegebied Dikkersterrein met de bestemming
‘Wonen’ met nader te bepalen ondersteunende functies. In de
overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de herziening van het
bestemmingsplan om de ontwikkeling mogelijk te maken, de rechten en de plichten, alsook over de vergoeding van de kosten ten

Lang, veilig en comfortabel wonen in uw eigen huis

Lang zult u wonen!

De meeste mensen zijn heel tevreden met de plek waar ze nu
wonen en willen het liefst oud worden in hun eigen huis. Als
dat ook voor u geldt, is het belangrijk om na te gaan of uw huis
daar al geschikt voor is. Door uw woning op tijd voor te bereiden
op de toekomst, kunt u het risico op valongelukken beperken.
Jaarlijks belanden in Nederland 102.000 mensen van 65 jaar en
ouder op de Eerste Hulp na een val. De helft van die ongelukken
gebeurt in eigen huis. Door uw woning veiliger te maken, beperkt
u het risico op valongelukken.
Maar hoe voorkomt u nu een val van bijvoorbeeld de trap?
Gladde treden, te weinig houvast of te weinig licht op de trap? Ga
er direct mee aan de slag. De meeste valongelukken gebeuren op
een vaste trap. En een val van de trap kan vaak heftige gevolgen
hebben.
•	Plaats een tweede trapleuning
	Een stevige trapleuning is noodzakelijk. Beter nog is het om
twee trapleuningen te monteren, aan beide zijden van de trap.
Op deze manier is er altijd een leuning beschikbaar aan de kant
van de vrije hand als u iets vasthoudt.
•	Pak gladde traptreden aan
	Traptreden kunnen verraderlijk glad zijn. Om uitglijders en een
val van de trap te voorkomen, kunt u de treden voorzien van
antislipmaterialen. Bijvoorbeeld rubberen antislip strips of zogenaamde trapneuzen. Dit zijn profielen die u op de rand van
de traptrede bevestigt.

aanzien van de planologische medewerking van de gemeente. Deze
overeenkomst heeft betrekking op het perceel nabij het Esrein,
kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie D, nummer 15317.
Inzien
U kunt de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst van 24 juli tot en met 3 september 2019 inzien bij het
Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tegen
de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving kunt u
geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Adriaen Brouwerstraat nabij 6, 7556 PT, oprichten vrijstaand
woonhuis (14-07-2019)
•	Adriaen Brouwerstraat nabij 8, 7556 PT, oprichten dubbel
woonhuis en hebben uitweg (13-07-2019)
•	Balistraat 25, 7556 AH, verbouwen bedrijfspand en aanbrengen gevelreclame (12-07-2019)
•	Bijenkorf nabij 56, 7559 EP, oprichten vrijstaand woonhuis en
hebben uitweg (15-07-2019)
•	Dalmedenweg nabij 6B, 7559 RA, oprichten woonhuis
(11-07-2019)
•	Deldenerstraat 95, 7551 AC, hebben uitweg (10-07-2019)
•	De Wermerweg 1, 7552 GV, kappen 1 conifeer en 2 dennen
(11-07-2019)
•	Drienerstraat 1, 7551 HJ, handelen in strijd met bestemmingsplan (veranderen winkelfunctie naar winkelondersteunende horecafunctie) (09-07-2019)
•	Enschedesestraat nabij 198, 7552 CL, oprichten bedrijfsverzamelgebouw (12-07-2019)
•	Haaksbergerstraat 67, 7554 PA, plaatsen zonnepanelen
(tijdelijk voor 18 maanden) (12-07-2019)
•	Hamerstraat 4, 7556 MZ, wijzigen brandcompartimenten
(11-07-2019)
•	Heliosstraat nabij 8, 7552 TZ, oprichten 2-onder-1-kap
woning en hebben 2 uitwegen (17-07-2019)
•	Heliosstraat 16, 18, 20 en 22, 7552 TZ, hebben 4 uitwegen
(12-07-2019)
•	Jacques Urlusstraat 22, 7558 JS, uitbreiden carport
(18-07-2019)
•	Uitslagsweg 99-5, 7556 LN, plaatsen toegangsdeur in gevel
(09-07-2019)
•	Zwavertsweg 126, 7552 ML, plaatsen carport (12-07-2019)
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
•	Hermesstraat 51 t/m 69, 7552 SX (aanvraag gepubliceerd als
Hermesstraat nabij 45), oprichten 10 stadswoningen. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met de
welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 24-08-2019.

•	Vloerbedekking op de trap
	Wilt u de trap bekleden met vloerbedekking? Kies dan voor een
dunne, soepele en stroeve vloerbedekking over de volledige
breedte van de trap. Traplopers zijn niet aan te raden, ze kunnen
los gaan zitten of opkrullen waardoor u makkelijk struikelt. Vermijd om die reden ook liever te dikke vloerbedekking.
•	Zorg voor goede verlichting
	Bij de trap is het met name bij het afdalen belangrijk dat de
traptreden goed verlicht zijn, liefst vanaf beide zijden van de
trap. Zo is er minder schaduw. Zorg dat u niet verblind wordt
door het licht. U kiest daarvoor een lamp waarvan u niet rechtstreeks in de lichtbron kijkt.
Kijk voor meer tips en adviezen om uw woning veiliger en comfortabeler te maken op www.langzultuwonen.nl of www.hengelo.nl/
langzultuwonen.

•	Nieuwstraat 27, 7551 CS, gedeeltelijk verbouwen pand tot
2 studio’s. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in
verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 06-09-2019.
•	Twekkelerweg 333, 7554 SC, oprichten loods. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
23-08-2019.
•	Veldbleekstraat 2 en 2A, 7551 DD, opsplitsen 2 appartementen in 5 studio’s. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 06-09-2019.

Verleend
•	Anthony van Leeuwenhoeklaan 5, 7555 BH, plaatsen erfafscheiding met overkapping (18-07-2019)
• B.P. Hofstedestraat 20A t/m 20D, 7551 CS (aanvraag gepubliceerd als Nieuwstraat 25), gedeeltelijk verbouwen tot 4 studio’s
(16-07-2019)
•	Beckumerstraat 5, 7553 VB, hebben uitweg (18-07-2019)
•	Bijenkorf 62, 7559 EP, hebben uitweg (18-07-2019)
•	Burgemeester van der Dussenplein 1, 7551 EC (aanvraag gepubliceerd als Burgemeester Jansenplein 1), veranderen stadskantoor (wijzigen reeds verleende omgevingsvergunning voor
oprichten stadskantoor) (16-07-2019)
•	Herinckhavestraat 63, 7557 JK, plaatsen erker (16-07-2019)
• Mozartlaan 1, 7557 DK, veranderen winkelpand (16-07-2019)
•	Opaalstraat 31, 7554 TS, intern veranderen bedrijfspand
(18-07-2019)
•	Oude Postweg 20, 7557 DD, uitbouwen woonhuis (12-07-2019)
•	P.C. Hooftlaan 50, 7552 HG, inbouwen entresolvloer
(18-07-2019)
•	Sybrandstraat 1, 7553 NV, verbouwen woning (16-07-2019)
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.

Uitgebreide procedure
Verleend
•	Sluitersdijk 24, 7554 PG, oprichten kalverstal (16-07-2019)
Inzien en beroep
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Het besluit is ten opzichte van het
ontwerpbesluit niet gewijzigd. Tegen dit besluit kunt u desgewenst, gedurende zes weken na de datum van verzending van dit
besluit, een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de afdeling
Bestuursrecht van de rechtbank Overijssel. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

www.hengelo.nl
dinsdag 23 juli 2019

Besluiten intrekking vergunning
Het college van B en W heeft besloten de bouwvergunningen in
te trekken voor:
•	Dalmedenweg 9, 7559 RA, oprichten 1 woonhuis met garage,
geen gebruik gemaakt van bouwvergunning (16-07-2019)
•	Ratelaar 2 t/m 14, 7559 EN, oprichten 13 woningen, geen
gebruik gemaakt van bouwvergunning (16-07-2019)
Bezwaar
Bent u belanghebbende, dan kunt u tot en met 3 september 2019
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten
Het college van B en W heeft de volgende verkeersbesluiten genomen:
•	Het tijdelijk afsluiten van het kruispunt Oldenzaalsestraat/
Bornsestraat/Deldenerstraat in verband met wegwerkzaamheden
•	Het tijdelijk afsluiten van de Deldenerstraat tussen de Bornsestraat en Langestraat in verband met wegwerkzaamheden
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 24 juli tot en met 3 september 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.

25.07	
Live muziek binnenstad
elke donderdagavond t/m 29.08
27.07	
Orgelconcert Lambertusbasiliek elke zaterdagmiddag t/m 10.08
28.07 Springkussenfestival

Werk aan de weg

Wegwijzer

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.

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

• K
 uipersdijk (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
• Kruising Oldenzaalsestraat/Bornsestraat/Deldenerstraat,
19 tot en met 30 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 Pastoriestraat en Langestraat),
12 augustus tot en met 18 oktober
• Willemstraat (tussen Langestraat en Pastoriestraat/Marktstraat), 19 augustus tot en met 25 oktober
• Kruising Pastoriestraat/Willemstraat, 21 oktober tot en
met 1 november
• Kruising Deldenerstraat/Langestraat, 28 oktober tot en
met 29 november
• Deldenerstraat (tussen Bornsestraat en Langestraat),
2 september tot en met 20 december

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.

