Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Gratis compost afhalen

Verlichting uur uit op zaterdag 30 maart

Tijdens de Landelijke Compostdag op zaterdag 30 maart kunt u
weer gratis zakken compost afhalen bij het Milieupark aan de
Wegtersweg. Maximaal 2 zakken (van 20 liter) per huishouden,
zolang de voorraad strekt, en op vertoon van uw milieupas.
Het compost is gemaakt van het groente-, fruit- en tuinafval uit
uw groene container. Zo bedanken de gemeente Hengelo, Twente
Milieu en Twence u voor uw moeite om gft-afval gescheiden aan
te leveren.

Op zaterdag 30 maart om 20.30 uur gaat op 2.700 plekken in Hengelo een uur lang de verlichting uit vanwege Earth Hour.
Bij dit internationale evenement worden inwoners, organisaties en bedrijven opgeroepen om 1 uur de lampen en andere
elektrische apparatuur in hun huis of gebouw uit te doen. Zo worden mensen bewust van hun energieverbruik en vermindert
de uitstoot van koolstofdioxide. Doet u ook mee?

Losse compost en bladferment
Vanaf maandag 1 april kunt u bij het Milieupark ook losse
compost en bladferment ophalen. U moet wel zelf emmers of
zakken en een schep meenemen, en uw milieupas. De actie geldt
zolang de voorraad strekt, tot en met maximaal vrijdag 5 april,
en alleen op werkdagen (dus niet op de zaterdag).
Het Milieupark is open van 09.00 tot 16.00 uur.

Publicatie evenementenvergunningen voortaan digitaal
Vanaf april worden alle evenementenvergunningen digitaal gepubliceerd. Wilt u weten of er bij u in de buurt een evenement
plaatsvindt, kijk dan op www.hengelo.nl > Actueel > Bekendmakingen > Vergunningen.
Alleen de bekendmaking van grootschalige evenementen gebeurt daarnaast ook nog in dit Gemeentenieuws.

Herdenkingsplechtigheden

Op woensdag 3 april kunt u twee herdenkingsplechtigheden
bijwonen. Om 09.30 uur worden aan de Brugstraat 27 twee
stolpersteine onthuld ter nagedachtenis aan Grietje van Gelderde Leeuw (24 jaar), omgebracht op 16-11-1942, en haar dochtertje Eva van Gelder (3 jaar), omgebracht op 09-11-1942 in
Auschwitz. Stolpersteine zijn klinkers met een messing plaatje
waarin de naam, geboortejaar en datum en plaats van overlijden
zijn gestanst.

Herdenking 3 april 2018
Om 10.00 uur is de adoptie van het herdenkingsmonument bij
het stadhuis. Dit jaar draagt de Paus Joannesschool het over aan
basisschool Mikado. Leerlingen lezen onder andere gedichten
voor. Na een minuut stilte leggen ze samen met burgemeester
Sander Schelberg een krans bij het monument.
Zo wordt de bevrijding van Hengelo, op 3 april 1945, herdacht.
U bent bij beide plechtigheden van harte welkom.

Taalpunt Hengelo zoekt
vrijwilligers
Taalpunt Hengelo is de plek voor iedereen die de Nederlandse
taal beter wil beheersen. Een plek voor anderstaligen én voor
alle mensen die beter willen leren lezen, schrijven of spreken.
Het Taalpunt heeft veel vrijwilligers die mensen helpen de
Nederlandse taal beter onder de knie te krijgen.
Op dit moment zijn er vrijwilligers nodig voor taalcoach, bij de
taalmeter en voor het beheer van de lesmaterialenbank. Als u
het leuk vindt om bezig te zijn met taal en graag nieuwe inwoners van Hengelo en/of laaggeletterden wilt helpen, kijk dan
op www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl > Vacaturebank.
Daar vindt u meer informatie over de verschillende functies, en
hoe u zich kunt aanmelden.
Kijk voor meer informatie over de activiteiten van het Taalpunt
op www.taalpunthengelo.nl.

Collectes

Tot en met 30 maart collecteert Stichting ZOA. Van 1 tot en met
6 april collecteert het Fonds Gehandicaptensport.

Doe ook mee met Earth Hour!
Ook straatverlichting gaat uit
In Hengelo gaat de verlichting uit van o.a. de
stadhuistoren, de Lambertusbasiliek en bij heel
veel bedrijven. Ook schakelt de gemeente in sommige straten of buurten de straatverlichting een
uur uit. Wilt u weten of dat in uw straat gebeurt?
Vanaf woensdag 27 maart kunt u het plattegrondje bekijken op www.hengelo.nl > Actueel. Om
21.30 uur gaan de lantaarns weer aan.
Activiteiten in de binnenstad
Van 13.00 tot 22.00 uur zijn er diverse activiteiten
op en rond het plein op de hoek Enschedesestraat/
Drienerstraat. Zo is er onder meer een duurzame
markt, live muziek en dans, en een filmvertoning.
Daarnaast ontvangt elke bezoeker die voor 20.30
uur aanwezig is een kaars om aan te steken tijdens
het donkere uur.

Doe 30 maart van 20.30 tot 21.30 uur lampen en elektrische apparaten uit!

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Aalbes 10, 7559 RR, verbreden uitweg (12-03-2019)
• Aardbei 7, 7559 RS, hebben uitweg (15-03-2019)
•	Aardbei 9, 7559 RS, hebben uitweg (18-03-2019)
•	Aardbei nabij 15, 7559 RS, oprichten woonhuis (20-03-2019)
•	Brouwerij nabij 210, 7553 RB, oprichten tiny house (tijdelijk
voor 5 jaar) (14-03-2019)
•	F.C. Dondersstraat nabij 1, 7555 SR, oprichten woonhuis en
hebben uitweg (15-03-2019)
•	Haaksbergerstraat nabij 57 (Zuidelijke Havenweg 40), 7554
RR, veranderen ketelhuis (15-03-2019)
•	Lansinkesweg 30, 7553 AE, vervangen terreinafscheiding door
hekwerk (14-03-2019)
•	Markt 6, 7551 CG, intern verbouwen (18-03-2019)
•	Rob de Vriesstraat 165, 7558 SP, plaatsen 2 dakkapellen
(13-03-2019)
•	Vijverlaan 63, 7553 CD, veranderen toiletgebouw (12-03-2019)
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
•	Pasteurstraat 60, 7555 NH, plaatsen dakkapel. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
03-05-2019.

Verleend
•	Breemarsweg 154, 7553 HT, oprichten tuinmuur (20-03-2019)
•	Bornsedijk 60, 7559 PT, handelen in strijd met bestemmingsplan (oprichten woonhuis) en verplaatsen uitweg (22-03-2019)
•	De Wilmskamp 25 t/m 291, 7552 GZ, vervangen bestaande
balustraden (20-03-2019)
•	Heliosstraat 16 t/m 22, 7552 TZ (aanvraag gepubliceerd als
Heliosstraat nabij 12), oprichten 4 grondgebonden woningen
met buitenbergingen (20-03-2019)
•	James Wattstraat nabij 1, 7553 TL, kappen 7 populieren en
1 beuk (22-03-2019)
• Krabbenbosweg 291, 7555 EK (aanvraag gepubliceerd als
bouwen erker en dakopbouw), veranderen en vergroten woning
(22-03-2019)
•	Nieuwstraat 44, 44A en 44B, 7551 CZ, veranderen gevel
(22-03-2019)
•	Raoul Wallenbergstraat 24 (kavel D), 7557 ZB (aanvraag
gepubliceerd als Raoul Wallenbergstraat nabij 11), oprichten
woonhuis en hebben uitweg (22-03-2019)
•	Ratelaar 14 en 16, 7559 EN, plaatsen hekwerk (22-03-2019)
•	Vosboerweg 14, 7556 BS, wijzigen brandveiligheidsconcept
(22-03-2019)
•	Willem de Clercqstraat 15-17, 7553 VA, veranderen en vergroten
moskee (20-03-2019)

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
•	Berfloweg 1 en Parallelweg LS 2A, 7553 LG, handelen met
gevolgen voor beschermde monumenten (renoveren/uitbreiden
voormalig Vereenigingsgebouw), kappen 20 houtopstanden en
hebben 5 uitwegen (20-03-2019)
•	Ketelmakerij 2, 7553 ZP, wijzigen gasopslag (20-03-2019)
•	Oelersteeg 23, 7554 TG, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (plaatsen zonnepanelen) (20-03-2019)
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. De besluiten zijn ten opzichte van
de ontwerpbesluiten niet gewijzigd. Tegen deze besluiten kunt u
desgewenst, gedurende zes weken na de datum van verzending
van deze besluiten, een gemotiveerd beroepschrift indienen bij
de afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Overijssel. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Besluit intrekking vergunning
Het college van B en W heeft besloten de bouwvergunning in te
trekken voor:
•	Kopenhagenstraat destijds 13-63, 7559 WB, oprichten
1 appartementencomplex en fitnessruimte (niet opgericht)
Inzien en beroep
U kunt de desbetreffende stukken van 27 maart tot en met 7 mei
2019 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in
het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn
kunt u, mits u belanghebbende bent en tijdig een zienswijze naar
voren hebt gebracht, schriftelijk beroep instellen bij de afdeling
Bestuursrecht van de rechtbank Overijssel. Indien beroep wordt
ingesteld, kan ook de Voorzieningenrechter van de rechtbank
Overijssel worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
•	RTV Oost Dialectfestival, nabij Hazenweg 25, 31 maart 2019
•	Palmpasenoptocht Tuindorp ‘t Lansink, route door wijk,
14 april 2019
•	Bevrijdingsdag Stravinsky, Burgemeester Jansenplein nabij
20, 5 mei 2019
•	Kinderspringparadijs Jumpingworld, veld Boerhaavelaan,
6 tot en met 19 mei 2019
•	Kunstmarkt, Kulturhus Hasselo, Henry Woodstraat, 11 mei 2019
•	WAK19, binnenstad, 18 mei 2019
•	Wandeltocht Kennedymars en Tukker 110, route door meerdere gemeenten/start en finish sportpark ATC ’65 Torenlaan 60,
25 mei 2019

www.hengelo.nl
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•	FBK Dubbele Mijl, route van FBK-stadion naar binnenstad,
6 juni 2019
•	Straatfeest, Albert Cuijpstraat, 22 juni 2019
•	Wijkdag Hasseler Es, rondom Kulturhus Hasselo, Henry Woodstraat, 6 en 7 juli 2019
•	Buurtfeest, speeltuinterrein De Nijverheid, Paulinastraat 40,
7 september 2019
Volledigheid, inzien en zienswijzen
Nadat de aanvraag is ontvangen, beoordeelt de gemeente of de
aanvraag volledig is. Als de aanvraag niet volledig is, krijgt de
aanvrager een verzoek om aanvulling. De behandeltermijn wordt
dan tijdelijk stilgezet.
U kunt de desbetreffende stukken gedurende tien werkdagen na
de datum van publicatie op afspraak inzien bij de afdeling Regulering en Toezicht in het gebouw Markant aan de Deldenerstraat
59. Tijdens de inzagetermijn kunt u zienswijzen indienen. Voor
inzien, meer informatie of het indienen van zienswijzen kunt u
contact opnemen met de afdeling Regulering en Toezicht.

Verleend
•	Adoptie herdenkingsmonument, Burgemeester Jansenplein,
3 april 2019
•	Braderie, Oude Bornseweg 87, 6 en 7 april 2019
•	Dodenherdenking, binnenstad, 4 mei 2019
•	Palmpasenoptocht Hasseler Es, start Willem van Otterloostraat, 14 april 2019
•	Nightskate Twente, diverse routes door Hengelo, diverse data
in mei, juni, juli, augustus en september 2019
•	Batavierenrace, route door Hengelo, 11 mei 2019
•	Straatfeest, Leliestraat, 22 juni 2019
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken na de datum van verzending van het besluit naar de aanvragers op afspraak
inzien bij de afdeling Regulering en Toezicht in het gebouw Markant aan de Deldenerstraat 59. Tijdens de inzagetermijn kunnen
belanghebbenden tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd gezag. In het betreffende besluit
staat per onderdeel vermeld wie het bevoegd gezag is (de burgemeester of het college van B en W). Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep. Voor inzien of meer informatie
kunt u contact opnemen met de afdeling Regulering en Toezicht.

Besluit lozen buiten inrichtingen
Maatwerkvoorschrift lozing bemalingswater op
vuilwaterriool
Het college van B en W heeft besloten onder voorwaarden toe
te staan dat verontreinigd bemalingswater wordt geloosd op de
gemeentelijke riolering aan de:
•	Boortorenweg/Boekeloseweg, ten behoeve van de nieuwe
Boekelosebrug en de aanleg van de Laan Hart van Zuid
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 27 maart tot
en met 7 mei 2019 op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte
en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Bent u
belanghebbende, dan kunt u tot en met deze datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W. Hebt
u bovendien een spoedeisend belang, dan kunt u schriftelijk een
verzoek om een voorlopige voorziening (bijv. schorsing) doen bij
de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten
Het college van B en W heeft de volgende verkeersbesluiten
genomen:
•	Instellen van voorrang op het oostelijk deel van de Noordelijke
Esweg door het plaatsen van verkeersborden B1 en B6 en het
aanbrengen van haaientanden op de kruispunten Noordelijke Esweg/Borgmanweg, Noordelijke Esweg/Else Mauhsstraat en Noordelijke Esweg/Weyinksweg
•	Instellen van een parkeerverbodszone op maandag tot en met
vrijdag tussen 08.00 uur en 15.00 uur op een gedeelte van de
Jean Louis Pisuissestraat door het plaatsen van verkeersborden
E01zb en E01ze
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 27 maart tot en met 7 mei
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 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.
• Anninksweg (hoek Wolter ten Catestraat), 26 maart (ochtend)
• Enschedesestraat (van Lambertusbasiliek tot en met kruising
Wemenstraat/Brinkstraat), tot en met 29 maart
• Adamsweg (tussen Parallelweg LS en Albrechtsweg), tot en
met 5 april
• Cesar Franckstraat (deels/hoek Ravelstraat, alleen overdag),
tot en met 29 maart en 2 tot en met 5 april
• Cesar Franckstraat (deels/hoek, alleen overdag), 1 tot en
met 3 april en 5 tot en met 10 april
• Kuipersdijk (tussen inrit FBK-stadion en fietssnelweg F35,
1 rijbaan richting Enschedesestraat), tot en met 12 april
• Mr. P.J. Troelstrastraat (tussen Van Ostadestraat en Beukweg), tot en met 12 april
• Landmansweg (t.h.v. Venusstraat), tot en met 12 april
• Enschedesestraat (tussen kruising Wemenstraat/Brinkstraat
en Burgemeester Jansenplein), tot en met 26 april
• Mr. P.J. Troelstrastraat (tussen Beukweg en Dennenbosweg),
1 april tot en met 17 mei
• IJsselstraat (tussen Haaksbergerstraat en Slingestraat), tot
en met 24 mei
• Langelermaatweg (deels tot kruising Laan Hart van Zuid),
tot juni
• Boekelosebrug, tot juni
• Langestraat (tussen Burgemeester Jansenplein en Deldenerstraat), tot en met 26 juli

30.03 Compostdag
30.03 Earth Hour
31.03 Halve Marathon van
Hengelo
03.04	
Adoptie
herdenkingsmonument

Wegwerkzaamheden A35
De snelweg A35 is in verband met onderhoudswerkzaamheden
nog tot eind mei afgesloten. Dit gebeurt in fasen. Het verkeer
wordt in deze periode omgeleid. De omleidingsroutes zijn aangegeven op gele borden boven en langs de weg.
Moet u met de auto op pad?
•	
Overweeg of u de reis op dat moment echt moet/wilt maken of
dat u ook met het openbaar vervoer kunt reizen.
•	
Hou rekening met extra reistijd en vertrek eerder.
•	
Volg de aanwijzingen op de borden boven en langs de weg.
Kijk voor actuele informatie op www.rijkswaterstaat.nl/
grootonderhoudoostnl.
NB: Door weersomstandigheden kunnen werkzaamheden worden
uitgesteld.

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 (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.

