Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Milieupark in de zomer langer
open
Het Milieupark aan de Wegtersweg is in de maanden juni, juli
en augustus op donderdag langer open, tot 20.00 uur. Op het
Milieupark kunt u allerlei (grof) afval kwijt zoals matrassen, tapijt, autobanden, puin en hout. Ook met tuinafval kunt u hier
terecht. Dus bent u deze zomer bezig uw huis of tuin op te schonen, dan is het handig om te weten dat u donderdags tot 20.00
uur bij het Milieupark welkom bent. Op andere dagen (maandag
tot en met zaterdag) is het Milieupark open van 09.00 tot 16.00
uur.
Neemt u wel uw
milieupas mee? Die
hebt u nodig om het
terrein op te komen
en ook voor het
storten van gratis
afvalsoorten. Voor
sommige
soorten
moet u betalen.

Adres gezocht
De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende
personen:
Naam
Geboren
Naam
Geboren
Abdisemed
Lasheras
Mohamed Ali 01-01-1987
Guillomia, U.
13-05-1989
Beňák J.
12-06-1996 Lăzăroaia, C.N.
02-12-1997
Bernatavičius, D. 25-06-1998 Linnenbank, M.A.
16-01-1995
Boksem, D.M. 01-02-1984 Mastenbroek, N.
28-08-1990
Cetintas, E.
29-07-1993 Moldoveanu, I.
02-03-1963
Dawood, B.B. 11-10-1958 Mridul, M.H.
14-06-1996
Dimmendaal, J. 31-12-1957 Nijmeijer, T.J.
03-09-1991
Omar Nouri
Eijk van der,
Abdul-Karim
J.J.M.
11-12-1984
22-08-1982
Eşanu, N.F.
23-01-1987 Posthumus, H.A.I. 05-11-1999
05-06-1980 Soy, F.
02-06-1993
Gabrail, H.
04-07-1962 Taşdelen, S.
14-05-1986
Jabbo, N.Y.
16-04-1985 Wilmink,T.T.
10-06-1986
Klute, D.
15-06-1971
Kroščenová, N. 27-01-1996 Yildoğan, H.H.

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.

Militaire oefening

Van dinsdag 2 juli tot en met donderdag 4 juli houdt de
Koninklijke Luchtmacht een militaire oefening op Twente Airport. Er wordt gebruik gemaakt van een vliegtuig dat meerdere
keren overdag gaat stijgen en landen. Er wordt lager gevlogen
dan normaal. Dit is zichtbaar en hoorbaar vanaf de grond. Er
wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

Collectes

Tot en met 29 juni collecteert Natuurmonumenten. Van 1 juli tot
en met 31 augustus wordt er niet gecollecteerd.

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.
• Dijksweg (t.h.v. Johannes Vermeerstraat), tot en met
28 juni
• Krabbenbosweg/Julianalaan/’t Onland (hinder), tot en 		
met 19 juli
• Burgemeester Jansenplein/Langestraat, tot en met 26 juli
• Kuipersdijk (tussen Breemarsweg en inrit FBK-stadion,
richting Enschedesestraat), tot en met 26 juli
• Oude Molenweg (tussen Colensostraat en Elsbeekweg/
hinder), tot en met 26 juli
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over de toekomst van het buitengebied Hengelo

Hoe zorgen wij ervoor dat ons prachtige buitengebied mooi,
bruikbaar en leefbaar blijft en we ruimte kunnen blijven bieden voor nieuwe ontwikkelingen? Wat is waardevol, wat kan
anders en waar liggen kansen? Denk en praat mee in verschillende workshops!
Inwoners van het buitengebied van Hengelo zijn allemaal uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van het gebied.
De gemeente Hengelo wil namelijk een omgevingsvisie voor het
buitengebied opstellen. Dat wil ze niet alleen doen, maar samen
met de bewoners.
Diverse workshops
Op woensdag 3 juli zijn er in het ROC van Twente verschillende
workshops waar u zich voor aan kunt melden. De avond duurt

Officiële bekendmakingen
Verordening individuele inkomenstoeslag 2019
Concept
Het college van B en W heeft op 18 juni 2019 de concept Verordening individuele inkomenstoeslag 2019 vastgesteld. In deze
verordening staan de regels wanneer men in aanmerking kan
komen voor een individuele inkomenstoeslag en de hoogte hiervan. De verordening is vernieuwd. Hierdoor zijn de uitvoeringsregels duidelijker èn gelijk gemaakt voor de inwoners van Borne,
Hengelo en Haaksbergen.
Inzien en zienswijzen
U kunt de concept Verordening individuele inkomenstoeslag van
26 juni tot en met 6 augustus 2019 inzien via www.hengelo.nl
> Actueel > Bekendmakingen. Tijdens de inzagetermijn kunt u
schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van B en W. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Eijkelenkamp of Marloeke van der Poel.

Afstemmingsverordening 2019
Concept

van 18.30 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 18.00 uur. Op de website omgevingsvisiehengelo.nl vindt u meer informatie over de
workshops.
Meld u aan
In verband met de voorbereidingen wordt u verzocht zich vóór
28 juni aan te melden via omgevingsvisiehengelo.nl.
Meer informatie
Wilt op de hoogte blijven van de omgevingsvisie Buitengebied?
Meld u dan aan voor de nieuwsbrief op omgevingsvisiehengelo.
nl. Op deze website vindt u ook meer informatie over de omgevingsvisie, de workshops en het laatste nieuws. Vanaf 1 juli is
daar ook een gedetailleerd programma beschikbaar.

• A1-zone 2019
De grens van het bestemmingsplan wordt globaal gevormd door
de Weijinksweg, Borgmanweg, Noordelijke Esweg, Oldenzaalsestraat, Bartelinkslaantje, Vleermuisstraat, Torenlaan, Zaagstraat,
Landmansweg, IJsbaanweg, Hasselerbaan, Oldenzaalsestraat,
afrit 31, spoorlijn Hengelo-Oldenzaal en de snelweg A1. Voor
dit gebied wordt het bestemmingsplan uit 2008 geactualiseerd.
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 Debby Bouwhuis of
Bertien Scholten.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• Hazenweg 61, 7556 BM, aanbrengen hekwerk op dakrand
bedrijfspand (12-06-2019)
• Mozartlaan 1, 7557 DK, hebben uitweg en aanpassen terrein
(realiseren parkeerplaatsen) (07-06-2019)
• Sparweg 26, 7556 TT, oprichten 2 appartementen op 1e
verdieping (15-06-2019)

Het college van B en W heeft op 18 juni 2019 de concept
Afstemmingsverordening 2019 vastgesteld. In deze verordening
is geregeld in welke situaties de gemeente een uitkering van de
Participatiewet verlaagt. De verordening is vernieuwd. Hierdoor
zijn de uitvoeringsregels duidelijker èn gelijk gemaakt voor de
inwoners van Borne, Hengelo en Haaksbergen.

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.

Inzien en zienswijzen
U kunt de concept Afstemmingsverordening 2019 van 26 juni
tot en met 6 augustus 2019 inzien via www.hengelo.nl > Actueel
> Bekendmakingen. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk
zienswijzen indienen bij het college van B en W. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Eijkelenkamp of
Marloeke van der Poel.

• Brusselstraat nabij 121 (kavel 04), 7559 NW, oprichten
woonhuis en hebben uitweg. Verlenging beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met welstandtoetsing. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 01-08-2019.
• Hagestein 9, 7559 RW, oprichten woonhuis. Verlenging
beslistermijn met maximaal 2 weken in verband met bouwbesluit. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
29-06-2019.
• Hagestein 11 (kavel 11), 7559 RW (aanvraag gepubliceerd
als Krombekkenweg nabij 10), oprichten woonhuis. Opschorten beslistermijn op verzoek van de aanvrager. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 09-07-2019.

Beleidsregels voor toepassing van de
wet Bibob
Vastgesteld
Het college van B en W en de burgemeester - elk voor zover het
de eigen bevoegdheid betreft - heeft op 12 juni 2019 de beleidsregels voor toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) vastgesteld. Met
de toepassing van de Wet Bibob en de bijbehorende beleidsregels
wil de gemeente Hengelo voorkomen dat misbruik wordt gemaakt
van bestuurlijke besluitvormingsprocessen met als doel ze te gebruiken voor het plegen van strafbare feiten, of om uit strafbare
feiten verkregen vermogen te benutten.
Inzien
U kunt de beleidsregels en de bijlagen inzien via www.hengelo.nl
> Bestuur & Organisatie > Beleid en regelgeving > Beleidsnotities
> Kopje: Veiligheid en handhaving.

Bestemmingsplannen
Vooraankondiging
Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor:

Termijnverlenging

Verleend
• Binnenhavenstraat 107/109, 7553 GH, veranderen voorgevel
bedrijfspand (13-06-2019)
• Boekeloseweg 143, 7553 DM, plaatsen erfscheiding
(18-06-2019)
• Brinkstraat 16 en 16A, Marktstraat 3 en 5 en Beekstraat
43A t/m 43H en 43K, 7551 DR, handelen met gevolgen
voor beschermde monumenten (verbouwen bestaande
zelfstandige woonruimtes) (13-06-2019)
• Burgemeester Jansenplein 23, 24 en 25, 7551 ED, oprichten terrasoverkappingen (19-06-2019)
• Dennenbosweg 48, 7556 CH, oprichten woonhuis
(20-06-2019)
• Granaatstraat 29, 7554 TN, verbouwen/vergroten
bedrijfswoning en bedrijfshal (18-06-2019)
• Hagestein 9, 7559 RW, hebben uitweg (18-06-2019)
• Heliosstraat 28 en 30 (kavel 3 en 4), 7552 TZ (aanvraag
gepubliceerd als Heliosstraat nabij 21), oprichten 2-onder-1kap woning (18-06-2019)

www.hengelo.nl
dinsdag 25 juni 2019

Ruim 1,1 miljoen euro voor nieuw beleid
Het college van B en W geeft kleuring aan de stad door de
voorstellen in de Kadernota 2020-2023. Deze voorstellen
zijn onder meer gebaseerd op allerlei ideeën van inwoners en
ambtenaren voor nieuwe gemeentelijke uitgaven en de discussies daarover met gemeenteraadsleden tijdens Politieke
Markten in mei en juni. Het college stelt voor in de periode
2020-2023 jaarlijks 1,1 miljoen tot 1,4 miljoen euro te investeren in nieuwe beleidsvoorstellen.

gevraagd werd. We hebben initiatieven gehonoreerd die Hengelo
aantrekkelijk, bereikbaar, veilig, sociaal en duurzaam maken
en die onze stad naar onze mening kleur geven’. Op woensdag
26 juni bespreekt de gemeenteraad de Kadernota in een Politieke
Markt en volgens verwachting volgt er op 9 juli een besluit. Dit
besluit wordt uiteindelijk verwerkt in de meerjarenbegroting, die
eind september aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Hengelo is een financieel gezonde gemeente en wil dat ook blijven. Dat is een behoorlijke opgave. Onlangs werd de gemeente
opnieuw geconfronteerd met een forse tegenvaller op de uitgaven binnen de jeugdzorg en een negatieve ontwikkeling van de
gemeentefondsuitkering op basis van de meicirculaire 2019.
Het college van B en W is erin geslaagd om een financieel sluitende Kadernota te presenteren met jaarlijks 1,1 tot 1,4 miljoen
euro voor nieuw beleid. ‘We hebben financiële ruimte gevonden,
zonder te bezuinigen en zonder dat we de belastingen of tarieven hoeven te verhogen,’ aldus Mariska ten Heuw, wethouder
Financiën. ‘Al is er minder geld beschikbaar dan dat er in totaal
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 26 juni tot en
met 6 augustus 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.

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.

Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van
26 juni tot en met 6 augustus 2019 op afspraak inzien bij
de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121. Voor inzien en meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Rus. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn bezwaar maken bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Ontvangen
• Backenhagenlaan 76, 7557 KE, brandveilig gebruiken verzorgingscomplex (20-05-2019)
De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. U kunt te zijner tijd
eventueel zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat
ter inzage wordt gelegd.

Wet bodembescherming
Instemming schriftelijk verslag
Het college van B en W heeft ingestemd met het schriftelijk
verslag van de uitvoering van de bodemsanering aan de:
• Breemarsweg 152, kadastrale sectie D 15385 (artikel 39b
zesde lid Wbb)

• Het instellen van het verplicht stoppen voor de stopstreep op
het kruispunt Bornsedijk - Loevestein door het plaatsen van
verkeersborden B7 en het aanbrengen van stopstrepen
• Het instellen van het verplicht stoppen voor de stopstreep
op het kruispunt Bornsedijk - Hagestein door het plaatsen van
verkeersborden B7 en het aanbrengen van stopstrepen.
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 26 juni tot en met
6 augustus 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.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

• Jan Tinbergenstraat 201, 7559 SP, oprichten verbindingsgang tussen panden (19-06-2019)
• Landmansweg 123, 7557 ZA, slopen oude woning en
oprichten woonhuis (19-06-2019)
• Mozartlaan 25, 7557 DK, aanpassen gevels (17-06-2019)
• Roemer Visscherstraat 15, 7552 NE, hebben uitweg
(18-06-2019)
• Vijverlaan 63, 7553 CD, veranderen toiletgebouw
(14-06-2019)
• Wegtersweg 7-19, 7556 BP, plaatsen overdekte fietsenstalling en maken put bedrijfshal (13-06-2019)
• Wilderinksplein 15A en 15B, 7555 DV, veranderen
showroom/werkplaats tot 2 appartementen (17-06-2019)

Uitgebreide procedure

28 t/m
30.06 Wijkfeest Slangenbeek
29.06 Orgelconcert Lambertus-		
basiliek (elke zaterdag t/m 10.08)
30.06 Restauratiefair
30.06 Zomermarkt
t/m
30.06 Sand in the City

Instemming bodemsanering
Het college van B en W heeft ingestemd met een deelsaneringsplan voor de uitvoering van de bodemsanering aan de:
• Dijksweg 30, kadastrale sectie Q nr. 1303 (artikel 39 Wbb)

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten
Het college van B en W heeft de volgende verkeersbesluiten
genomen:
• Het tijdelijk instellen van een geslotenverklaring op en rondom
de binnenstad waar het evenement Tropical Night plaatsvindt
op zaterdag 6 juli 2019 door het plaatsen van hekken met verkeersborden C1
• Het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van
elektrische voertuigen in de Grimbergstraat (ter hoogte van
nr. 2) door het plaatsen van verkeersbord E4 met onderbord
‘Opladen elektrische voertuigen’.
• Het instellen van het verplicht stoppen voor de stopstreep
op het kruispunt Bornsedijk - Vlierbes door het plaatsen van
verkeersborden B7 en het aanbrengen van stopstrepen

Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaatsen toe te wijzen:
• Isaäcstraat, 1e links gelegen parkeerplaats bij centrale
achteringang nrs. 111 t/m 197
• Javastraat, plaats creëren voor nr. 38
• Tom Mandersstraat, 1e linker plaats van 8, gelegen naast
woning nr. 79
• Sterkerstraat, plaats creëren naast nr. 1
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende tekening, die deel uitmaakt van het besluit, inzien bij het Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tegen deze besluiten kunt u tot 6 augustus 2019 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Wegwijzer
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
WhatsApp:
Website:
Contact:
Facebook:

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

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

