Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Contactloos betalen bij
parkeerautomaat
Tot en met 27 november worden de parkeerautomaten op straat
aangepast naar contactloos betalen. Dit wordt Tap & Go genoemd. Tap & Go betekent dat u kort uw betaalpas tegen de
scanner op de parkeerautomaat houdt. U hoeft geen pincode in
te tikken. Dit maakt betalen bij de parkeerautomaat weer een
stukje makkelijker. U herkent de automaten met Tap&Go aan het
logootje van contactloos betalen.

Wie verdient een lintje?
Hengeloërs die zich op een buitengewone manier hebben ingezet voor de samenleving, krijgen op de dag voor Koningsdag
een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Sander Schelberg reikt deze onderscheidingen tijdens een feestelijke bijeenkomst uit, de zogenoemde lintjesregen. Anja van der Ham
kan u er meer over vertellen.
Persoonlijk gesprek
Anja van der Ham is er als secretaresse van de burgemeester en
medewerker Kabinetszaken nauw bij betrokken. Mensen die voor
iemand een onderscheiding willen aanvragen, worden door Anja
uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Dat is wel zo prettig.
Zij neemt dan de procedure door en legt o.a. uit hoe het aanvraagformulier ingevuld moet worden.
Wie komt in aanmerking?
Mensen die in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding hebben zich minimaal 15 jaar, voor minimaal 6 uur per
week, onbaatzuchtig ingezet voor organisaties op het gebied van
bijvoorbeeld sport, kunst, cultuur, kerk en natuur. En men moet
van onbesproken gedrag zijn.
Uitreiking op een ander moment
Een Koninklijke onderscheiding wordt niet alleen tijdens de lintjesregen eind april uitgereikt. Dat kan ook bij een bijzondere
gelegenheid op een ander moment in het jaar gebeuren, bijvoorbeeld bij een jubileum of afscheid.

De gemeenteraad vergadert
Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 3 december vanaf 19.30
uur in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda staan
onder meer:
•	
Beslissing op bezwaar tegen vaststellen besluit jaarstukken
2018
•	
Vaststelling parameters voor de herziene grondexploitaties 2020
•	
Controleprotocol 2019
•	
Benoeming accountantsfunctie
•	
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor plaatsen zonnepanelen Albersdijk 20
•	
Vaststellen bestemmingsplan Medaillon 2018
•	
3e wijziging Beleidsbegroting 2019
•	
Benoeming leden commissie Klankbordgesprekken burgemeester
en raad
•	
Special Olympics Twente 2022
Politieke Markt
De gemeenteraad houdt op woensdag 4 december een Politieke
Markt in Berflo Hengelo, Apolloplein 1. Het programma is als
volgt:
Theaterzaal
19.30 - 20.45 uur
21.00 - 22.30 uur

Prestatieafspraken Welbions
Evaluatie Kunst- en cultuurvisie 2014-2020

Pallas/Athena (boven)
19.30 - 20.45 uur Veiligheidsregio Twente
21.00 - 22.30 uur Strategische beleidsplannen Twence en
Twente Milieu
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.

Nieuwe Stimuleringsregeling
beeldende kunst en vormgeving
Het college van B en W heeft de nieuwe Stimuleringsregeling
beeldende kunst en vormgeving (BKV) vastgesteld. Via deze
regeling kunnen professionele beeldend kunstenaars, kunstenaarscollectieven of kunstorganisaties subsidie aanvragen voor
kleine en grote projecten op het gebied van beeldende kunst
en vormgeving. De regeling biedt verder de mogelijkheid voor
(beginnend) professioneel beeldende kunstenaars om zich te
ontwikkelen.
Aanvragen
U vindt de subsidieregeling en het aanvraagformulier op www.
hengelo.nl > Gemeentebalie > Subsidies. Er zijn twee aanvraagrondes voor het indienen van initiatieven. De eerste ronde
is nu gestart. Doordat het maken van de regeling meer tijd kostte dan verwacht, is de sluitingsdatum van de eerste ronde van
1 december 2019 verschoven naar 1 februari 2020. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Boudewijn Timmermans.

Collectes

Tot en met 30 november collecteert het Leger des Heils.
Van 2 tot en met 28 december wordt er niet gecollecteerd.

Voordragen
Vindt u dat iemand een Koninklijke onderscheiding verdient?
Neem dan contact op met Anja van der Ham. Zij kan in grote
lijnen aangeven of diegene in aanmerking komt. Voor de lintjesregen van 2021 moet uw aanvraag vóór 1 mei 2020 binnen zijn.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl > zoek op ‘Onderscheidingen’. Daar vindt u ook een leuk filmpje van de lintjesregen van 2018.

Officiële bekendmakingen

Activiteitenbesluit milieubeheer

Straatnamen

Ingekomen meldingen

Vastgesteld
Het college van B en W heeft op 19 november 2019 een besluit
genomen over de volgende straatnamen:
•	In het plan ‘t Rot is voor de nieuwe straat de naam Max van der
Stoelstraat vastgesteld en voor het verlengde van de Raoul Wallenbergstraat is de naam Raoul Wallenbergstraat vastgesteld.
•	Nabij de Elisabethstraat zijn voor de nieuwe straten de namen
Reginastraat en Victoriastraat vastgesteld.
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 27 november 2019 tot
en met 7 januari 2020 inzien bij het Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Belanghebbenden kunnen binnen
deze termijn bezwaar maken bij het college van B en W. Kijk voor
meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Beursstraat 9, 7551 HP, kappen 1 esdoorn (13-11-2019)
•	Grevenbricht nabij 12 (kavel 41), 7559 VP, oprichten woonhuis (15-11-2019)
•	Houtmaatweg 20, 7556 PC, dunnen bosperceel (12-11-2019)
•	Krokuspad nabij 2, 7555 CT, hebben uitweg (18-11-2019)
•	Londenstraat 35, 7559 KS, plaatsen dakkapel (12-11-2019)
•	Nachtegaalspad 3, 7553 AC, vervangen bestaande garage en
renoveren tuinmuur (14-11-2019)
•	P.C. Borstlaan 10, 7555 SH, uitbreiden fietsenstalling
(15-11-2019)
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.

Verleend
•	Bartelinkslaantje 32, 7558 PS, plaatsen schuur (19-11-2019)
•	Deurningerstraat 67, 7557 HB, kappen 2 sierkersen (19-11-2019)
•	Geerdinksweg 141, 7555 DL, wijzigen brandscheiding (bouwdeel A0) (15-11-2019)
•	Markt nabij 8, 7551 CG, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (tijdelijk plaatsen ijsbaan met beperkte horeca)
(20-11-2019)
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.

Het college van B en W heeft meldingen ontvangen voor:
•	Granaatstraat 54, Graveertechniek Nijdeken, oprichten
graveerbedrijf
•	Markt 15, Brasserie So Nice, oprichten brasserie
•	Pasmaatweg 23, Hofste Techniek, oprichten bedrijf voor
maken van kunststof vijvers en toebehoren
•	Toermalijnstraat 35, Howden Netherlands, veranderen bedrijf
met testopstelling ventilatoren en stalling werkcontainers
•	Uitslagsweg 99-1, Alex Spareribs, oprichten afhaal- en
bezorgwinkel spareribs
Inzien
U kunt de desbetreffende stukken op afspraak inzien. Hiervoor
kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Twente in
Almelo, telefoon 0546 - 749 500. U kunt tegen de meldingen
geen bezwaar- of beroepschrift indienen.

Mobiele puinbreker
Melding tijdelijke inwerkingstelling
Op grond van artikel 4, 1e lid van het Besluit mobiel breken bouwen sloopafval, is de melding ontvangen van Oude Nijeweeme Zand
en Grind BV dat het voornemen bestaat om, in verband met sloopwerkzaamheden op een terrein aan de Schalmedenweg 6, in de
periode van 28 november tot en met 4 december 2019 gedurende
ten hoogste 3 werkdagen, over te gaan tot het mobiel breken van
circa 1.500 ton gemengd puin. Het bedrijf moet zich bij het mobiel puinbreken houden aan de milieu- en veiligheidsvoorschriften
van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval.
Inzien
U kunt de melding op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en
Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. U kunt tegen
de melding geen bezwaar- of beroepschrift indienen.

Verkeerszaken
Verkeersbesluiten
Het college van B en W heeft een verkeersbesluit genomen voor:
•	Het aanwijzen van een laad- en losplaats langs de Oldenzaalsestraat tegenover huisnummer 130
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 27 november 2019 tot en
met 7 januari 2020 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.

www.hengelo.nl
dinsdag 26 november 2019

Hengelo in het kort
Digitale formulieren en
MijnHengelo niet beschikbaar
In verband met de verhuizing van onze digitale systemen en
onderhoudswerkzaamheden zijn MijnHengelo en de digitale formulieren op www.hengelo.nl niet beschikbaar op:
• Donderdag 28 november 17.00 uur t/m zondag 1 december
• Donderdag 12 december 17.00 uur t/m zondag 15 december
Online diensten, zoals het digitaal doorgeven van een verhuizing
of het maken van een afspraak, zijn op deze momenten niet beschikbaar. De genoemde data en tijden zijn onder voorbehoud.

NL-Alert controlebericht

Op maandag 2 december om 12.00 uur zendt de overheid een
NL-Alert controlebericht uit. Als u dit bericht ontvangt, dan staat
uw mobiele telefoon goed ingesteld voor NL-Alert. U wordt dan
geïnformeerd als u in de buurt van een echte noodsituatie bent.
Veel telefoons zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet u dit zelf doen. Kijk voor meer
informatie en een filmpje op www.nl-alert.nl.

Militaire oefening

Van dinsdag 3 december tot en met vrijdag 6 december en van
maandag 9 december tot en met vrijdag 13 december zijn er militaire oefeningen in het gebied tussen Hengelo, Haaksbergen,
Doetinchem, Velp, Apeldoorn en Deventer. De militairen verplaatsen zich te voet en met terreinvoertuigen. Zij voeren bij duisternis verkenningen uit, en houden verkeersknooppunten, overgangen en bruggen onder waarneming vanuit waarnemingsposten.
Ze zijn bewapend maar er wordt geen (oefen)munitie gebruikt.

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.
•	Ockeghemstraat (mobiele kraan), tot en met 28 november
(overdag)
•	Coba Ritsemastraat/Dijksweg, tot en met 29 november
•	Deldenerstraat (tussen Langestraat en Bornsestraat), tot
en met 29 november
•	Curiestraat (t.h.v. Semmelweisstraat), tot en met 29 november
•	Cesar Franckstraat (mobiele kraan, tot Ravelstraat),
2 december (overdag)
•	Cesar Franckstraat (mobiele kraan, tussen Ravelstraat en
Debussystraat), 29 november en 9 december (overdag)
•	Houtmaatweg (hinder tussen Europalaan en De Houtmaat),
10 december 15.30 - 19.30 uur
•	Bijenkorf nrs. 82 - 86, 27 november tot en met 11 december
•	Prins Bernhardplantsoen, 16 december 00.00 – 05.30 uur
•	Schubertstraat (mobiele kraan, t.h.v. Johan Wagenaar		
straat), 2 tot en met 17 december (overdag)
•	Rudolfstraat (tussen Alexanderstraat en Hendrikstraat),
tot en met 19 december
•	Rudolfstraat (tussen Hendrikstraat en Berfloweg),
28 november tot en met 10 januari
•	Doorgang Burgemeester Jansenplein (t.h.v. Twee Wezen/
Blauwe Engel), tot en met 17 januari
•	Isaäc Sweersstraat, tot en met 20 december en 6 tot en
met 23 januari
•	Witte de Withstraat (mobiele kraan, in fases), 24 januari
tot en met 14 februari en 7 tot en met 13 februari

27.11 Huis van Sinterklaas
		
14.00 - 16.00 uur
07.12 t/m Winters Hengelo
05.01 met schaatsbaan

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.

