Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Dag van de Ouderen
Op dinsdag 1 oktober organiseren de Seniorenraad en de
ouderenbonden de Dag van de Ouderen. Van 14.00 tot 17.00
uur is er een divers programma met o.a. een presentatie door
adviseur Lang zult u wonen Hans Engelbertink, over het levensloopbestendig, veilig en duurzaam maken van de woning, en een
humoristische act van Mathilde Geerds als ‘Truus oet Weersel’.
U bent vanaf 13.30 uur welkom in het ROC van Twente, Gieterij
200. U kunt gratis kaarten afhalen bij Hengelo Promotie, Markt 8.

De gemeenteraad vergadert

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 1 oktober vanaf 19.30
uur in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda
staan onder meer:
• Rekenkameronderzoek ‘Vastgoed binnen de gemeente Hengelo’
• Lokale visie beschermd wonen en maatschappelijke opvang
• Verordening individuele inkomenstoeslag 2019
Politieke Markten
De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag
2 oktober in de bibliotheek, Beursstraat 34.
Het programma:
19.00 - 20.30 uur
Taalmeter en laaggeletterdheid
De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag
2 oktober in Berflo Hengelo, Apolloplein 1. Het programma:
Theaterzaal
19.30 - 20.30 uur
			
21.00 - 22.00 uur

Actualisatie Algemene plaatselijke
verordening APV)
Tweede Beleidsrapportage

Pallas/Athena (boven)
19.30 - 20.30 uur
JA JA sticker

Denk en praat weer mee
over de toekomst van het buitengebied Hengelo
Van 16 september tot en met 10 oktober kunnen inwoners en
bezoekers van het buitengebied van Hengelo via internet op
stellingen reageren en meepraten over de visie op het buitengebied. Deze internetconsultatie volgt op de gebiedsconferentie die in juli plaatsvond.
De Omgevingswet die in 2021 in werking treedt, verplicht gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen. De omgevingsvisie beschrijft wat men op een plek wil en hoe men dat gaat bereiken.
Co-creatie
De Omgevingswet vraagt van gemeenten ook een andere denk- en
werkwijze. Voorheen schreef de gemeente een plan en werd dit
ter inzage gelegd, zodat iedereen er op kon reageren. De omgevingsvisie wordt nu in co-creatie met de samenleving opgesteld.
De omgevingsvisie voor heel Hengelo bestaat uit tenminste drie
deelvisies. De omgevingsvisie Buitengebied is de eerste deelvisie
waar de gemeente aan werkt.
Planning
In maart hebben ongeveer 30 gesprekken plaatsgevonden met inwoners, agrariërs, ondernemers, organisaties en buurgemeenten.

Officiële bekendmakingen

Weten hoe u mee kunt praten? Kijk dan op www.hengelo.nl/
politiekemarkt.

Bestemmingsplannen

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.

Gewijzigd vastgesteld

Vrijwilliger nomineren
Wilt u een Hengelose vrijwilliger bedanken
voor zijn of haar grote inzet? Dan kunt u
diegene voordragen voor een prijs: de zogenoemde Vrijwilligersaward. Daaraan is ook
een geldprijs verbonden. Zo laat u uw waardering blijken. U mag ook een groep voordragen. De awards worden uitgereikt tijdens een
feestelijke avond op dinsdag 12 november in
de Schouwburg Hengelo.

Nomineren
Nomineren kan nog tot 24 oktober. Ga naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl > Waardering/Nomineren, of haal
een aanmeldingsformulier op bij het Servicepunt Vrijwilligerswerk in het stadskantoor. Geef aan wat de vrijwilliger zo bijzonder maakt en waarom hij/zij de award verdient. Op de website
staat ook een leuk filmpje.

Inzameling textiel

Tot en met vrijdag 27 september 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 ook handdoeken, theedoeken, hoeden, riemen,
tassen en zachte knuffels. Textiel graag schoon inleveren, en
schoenen en sokken per paar gebonden.

Collectes

Tot en met 28 september collecteert Handicap NL. Van 30 september tot en met 5 oktober collecteert de Dierenbescherming.

Militaire oefening

Van 30 september tot en met 4 oktober is er een militaire
oefening van de Koninklijke Landmacht in het gebied tussen Enschede, Oldenzaal, Rijssen, Raalte, Zwolle, Apeldoorn,
Zutphen, Lochem en Haaksbergen. Er wordt gebruik gemaakt
van vuurvoorstellingsmiddelen. De militairen verplaatsen
zich te voet en met vrachtwagens en terreinvoertuigen. De
oefening wordt ondersteund door transporthelikopters van de
Luchtmacht en een drone.

De gemeenteraad heeft op 3 september 2019 het volgende
bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld:
• Parapluherziening Wonen
Deze parapluherziening gaat over het schrappen van verborgen
plancapaciteit in bestemmingsplannen en het voorkomen van
splitsen van (grote) woningen in kleine appartementen. Hiertoe
wordt aan diverse nader aangeduide bestemmingsplannen een
artikel toegevoegd waarin bepaald wordt dat ‘het bestaande aantal (on)zelfstandige woonheden niet vergroot mag worden’. Deze
herziening past in het landelijk en provinciaal beleid (‘Ladder
van duurzame verstedelijking’) en in de gemeentelijke Woonvisie.
Wijzigingen
Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is de verbeelding zodanig aangepast dat het perceel met kadastraal nummer
M 21745 (Haverweg 25) deels buiten de parapluherziening is gelaten. Een overzicht van alle wijzigingen vindt u in de staat van
wijzigingen.
Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van
25 september tot en met 5 november 2019 op afspraak inzien
in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.
nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0127-0301. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Geri Dijkhuis. 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 6 november 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 Geri Dijkhuis.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• Drienerparkweg 6, 7552 EB, kappen 1 walnoot (17-09-2019)
• Elsloo nabij 17 (kavel 38), 7559 VN, oprichten woonhuis en
hebben uitweg (17-09-2019)

Tijdens deze gesprekken zijn ruim 200 vraagstukken opgehaald,
vooral over landschap, landbouw en recreatie. De vraagstukken
vormden de basis voor het kader dat het college en de gemeenteraad hebben vastgesteld.
In juli is er een gebiedsconferentie gehouden waarbij mensen
konden meepraten tijdens verschillende workshops. Deze gebiedsconferentie heeft veel opgeleverd. De resultaten van de gebiedsconferentie vormen de basis voor de internetconsultatie. Tot en
met 10 oktober kan iedereen via www.omgevingsvisiehengelo.nl
zijn/haar mening geven over het buitengebied. Eind van het jaar/
begin volgend jaar wil de gemeente samen met belangstellenden
verdieping geven aan een eerste opzet van de omgevingsvisie,
waarna het ontwerp voor de omgevingsvisie Buitengebied wordt
afgerond.
Niet thuis in de digitale wereld? Geen paniek!
Op donderdag 26 september van 10.00 tot 12.00 uur zijn medewerkers van de gemeente aanwezig in het Proggiehoes Beckum,
Beckumerschoolweg 38, om mensen die minder digitaalvaardig
zijn te helpen bij het invullen van de internetconsultatie. Hierdoor
krijgt iedereen de mogelijkheid om mee te praten.
• F.C. Dondersstraat 11, 7555 SR, hebben uitweg (05-09-2019)
• Kanaalstraat 15, 7553 GP, oprichten bedrijfspand (13-09-2019)
• Krabbenbosweg 282, 7555 ET, hebben uitweg (09-09-2019)
• Mozartlaan 1, 7557 DK, hebben uitweg (11-09-2019)
• Oude Grensweg 88, 7552 GD, vergroten woonhuis (13-09-2019)
• P.C. Borstlaan 60 t/m 114, 7555 SH, hebben 4 uitwegen
(05-09-2019)
• Rijnstraat 34, 7555 WK, plaatsen schutting (17-09-2019)
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
• Binnenhavenstraat 107/109, 7553 GH, veranderen en vergroten bedrijfspand. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met bouwbesluittoetsing. Door dit besluit is
de uiterste nieuwe beslisdatum 11-10-2019.
• Heliosstraat 1 t/m 11 en Hermesstraat 71 t/m 81, 7552
BN, plaatsen 12 erfafscheidingen en hebben 12 uitwegen.
Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met
strijdigheid APV (situatie uitwegen). Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 31-10-2019.
• Oosterveldsingel 2, 4A, 4B, en 4C, 7558 PK, interne wijziging brandscheiding. Opschorten beslistermijn op verzoek van
de aanvrager. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 10-10-2019.

Verleend
• Backenhagenlaan 200, 7557 KE, aanbrengen balkon op plat
dak (13-09-2019)
• Borgharen 12, 7559 PZ, bouwen woonhuis en hebben uitweg
(13-09-2019)
• Celebesstraat 8, 7556 SV, verbouwen woonhuis (18-09-2019)
• F.C. Donderstraat 7, 7555 SR, plaatsen dakkapel (18-09-2019)
• Hermesstraat 51 t/m 69, 7552 SX, oprichten 10 stadswoningen
(18-09-2019)
• Landmansweg 90, 7556 LX, plaatsen erker (13-09-2019)
• Nieuwstraat 27, 27A en 27B, 7551 CS (aanvraag gepubliceerd
als Nieuwstraat 27), gedeeltelijk verbouwen pand tot 2 studio’s
(13-09-2019)
• Noordelijke Esweg 28, 7558 MD, oprichten erker (13-09-2019)
• Oosterveldsingel 1, 7558 PJ, veranderen en vergroten bedrijfspand (17-09-2019)
• Wegtersweg 22-6, 7556 BR, wijzigen gevelreclame (17-09-2019)
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.
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Uitgebreide procedure
Ontwerpbesluit
• Aquamarijnstraat 118, 7554 NT, oprichten inrichting voor
testen/produceren coatings (19-09-2019)
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 25 september tot en met
5 november 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.

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten
Het college van B en W heeft de volgende verkeersbesluiten
genomen:
• Het instellen van een parkeerverbodzone op bedrijventerrein
Campus
• Het instellen van een parkeerverbodzone in de Goudstraat
• Het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtverkeer in
de Adriaansweg
• Het instellen van een geslotenverklaring voor gemotoriseerd
verkeer in de Pruisische Veldweg, uitgezonderd aanwonenden en exploitatie t.b.v. aanliggende percelen
• Het openstellen van de Molenkampweg voor verkeer in twee
richtingen
• Het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van
elektrische voertuigen op de Esbjergstraat
• Het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van
elektrische voertuigen op de Gerrit Peuscherstraat
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 25 september tot en met
5 november 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.

Werk aan de weg
In verband met 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.
• Bergweg (tussen Anninksweg en Elsbeekweg), 26 en
27 september
• Isaäc da Costastraat (tussen Anton van Duinkerkenstraat en
Staringstraat), 26 en 27 september
• Castorweg/Weusthagstraat/Jeroen Boschstraat, tot en 		
met 4 oktober
• Largohof (mobiele kraan), tot en met 4 oktober (overdag)
• Oelerbrug Haaksbergerstraat (hinder, 1 rijbaan wisselend
beschikbaar), tot en met 11 oktober
• Jacob Obrechtstraat (tussen Schumannstraat en Schubertstraat/mobiele kraan), 30 september tot en met 16 oktober
(overdag)
• Willemstraat (tussen Langestraat en Pastoriestraat), tot en
met 1 november
• Kruising Willemstraat/Pastoriestraat, 14 oktober tot en
met 1 november
• Kruising Deldenerstraat/Langestraat, half oktober tot en
met half november
• Deldenerstraat (tussen Bornsestraat en Langestraat), tot en
met begin december
• Doorgang Burgemeester Jansenplein, tot en met 17 januari

25.09 t/m
03.10
Week tegen Eenzaamheid
28.09
Creatieve markt Kasbah
29.09
Laatste Cultuurpodium Houtmaat
01.10
Dag van de Ouderen

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.

