www.hengelo.nl
Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
De gemeenteraad vergadert
Politieke Markten

De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op maandag 2 september in de trouwzaal van gebouw Markant, Deldenerstraat 59.
Op het programma staat:
19.30 - 20.00 uur Bestemmingsplan Parapluherziening wonen
De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag 4 september in Berflo Hengelo, Apolloplein 1. Het programma:
Theaterzaal
19.30 - 21.00 uur Leertuin integraal werken en privacy
21.15 - 22.15 uur Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019
Pallas/Athena (boven)
19.30 - 21.00 uur Marktverordening 2019 en concept
Marktreglement 2019
21.15 - 22.15 uur Actualisatie Algemene plaatselijke
verordening
Zeus (boven)
19.30 - 21.00 uur Rekenkameronderzoek ‘Veiligheidsregio Twente’
21.15 - 22.15 uur	Rekenkameronderzoek ‘Vastgoed binnen de
gemeente Hengelo’
Wilt u weten hoe u mee kunt praten? Kijk dan op www.hengelo.nl/
politiekemarkt.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 3 september vanaf
19.30 uur in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de
agenda staan onder meer:
•	Vaststellen bestemmingsplan Parapluherziening wonen
•	Vaststellen ontwikkelcriteria Watertorengebied
•	Concept Jaarstukken Gemeenschappelijke regeling OD Twente
•	Herziening Reglement van Orde
De agenda van de raadsvergadering en de programma’s van de
Politieke Markten zijn nog onder voorbehoud. Vanaf 28 augustus
vindt u de definitieve documenten op www.hengelo.nl/bestuursagenda. U kunt ook gebruik maken van de computers bij het
Publieksplein in het stadskantoor.

Collectes

Tot en met 31 augustus wordt er niet gecollecteerd. Van 2 tot en
met 7 september collecteert KWF Kankerbestrijding.

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.
• Kruising Oldenzaalsestraat/Bornsestraat/Deldenerstraat,
tot en met 30 augustus
• Oelerbrug Haaksbergerstraat, 2 tot en met 6 september
• Brouwerij (westzijde), 2 tot en met 17 september
• Veloursstraat (t.h.v. Brouwerij), 5 tot en met 17 september
• Brouwerij (oostzijde), 12 tot en met 17 september
• Brouwerij helling naar parkeergarage, 16 en 17 september
• Wagnerstraat, 2 tot en met 17 september
• Oelerbrug Haaksbergerstraat (hinder, 1 rijbaan wisselend
beschikbaar), 6 september tot en met 11 oktober
• 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 (t.h.v. Twee Wezen/
Blauwe Engel d.m.v. bloembakken), tot en met 17 januari

Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Ontwerp
•	Medaillon 2018
Het ontwerp bestemmingsplan Medaillon 2018 betreft de actualisatie van het bestemmingsplan Medaillon. Het plangebied wordt
globaal begrensd door de Europalaan, het C.T. Storkcollege aan de
Fré Cohenstraat, de Adriaen Brouwerstraat, George Breitnerstraat,
Dijksweg, Coba Ritsemastraat, de woningen aan de Achterhoekse-

dinsdag 27 augustus 2019

Werkzaamheden Oelerbrug en Veloursstraat
De komende weken zijn er werkzaamheden gepland aan de
Oelerbrug en bij de Veloursstraat/Brouwerij. Dit heeft gevolgen voor het doorgaande verkeer.
Oelerbrug
Rijkswaterstaat voert van maandag 2 september tot en met vrijdag 11 oktober onderhoudswerkzaamheden uit aan de Oelerbrug
in de Haaksbergerstraat. Het gaat om werkzaamheden aan de
constructie, het brugdek en de rijbaan, en aan de landhoofden
van de brug. De werkzaamheden zijn nodig om het wegdek en de
constructie van de brug in goede staat te houden.
Wat betekent dit voor het verkeer?
•	Van maandag 2 september tot en met vrijdag 6 september is de
hoofdrijbaan afgesloten:
	Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid over de Boekelosebrug, via de Breemarsweg, Boekeloseweg en Diamantstraat.
	Fietsers en voetgangers houden doorgang via één zijde van
de brug. Afhankelijk van de rijrichting moet men oversteken.
Dit wordt met borden aangegeven.
•	Van vrijdag 6 september 17.00 uur tot en met vrijdag 11 oktober
is de brug voor de helft afgesloten:
	Gemotoriseerd verkeer heeft doorgang via een om-en-om
		 regeling met verkeerslichten.
	Fietsers en voetgangers houden doorgang via één zijde van
de brug. Afhankelijk van de rijrichting moet men oversteken.
Dit wordt met borden aangegeven.
dwarsweg en de Achterhoekse Molenweg. Aan de westzijde van het
plangebied ligt het bedrijventerrein Westermaat. Het plangebied
Medaillon 2018 bestaat uit woningen met de daarbij behorende
infrastructuur en groenvoorzieningen.
U vindt de bekendmaking van het ontwerpbesluit hogere geluidgrenswaarden Pieter de Hoochstraat onder Wet geluidhinder.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 28 augustus tot en met 8 oktober 2019 op afspraak
inzien in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.
hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0119-0201. Voor het maken van
een afspraak kunt u contact opnemen met Marije Brummelhuis of
André Otten. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk,
mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad
o.v.v. zaaknummer 2398150. Voor het mondeling indienen van
zienswijzen kunt u contact opnemen met Marije Brummelhuis of
André Otten. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar
maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	F.C. Donderstraat 7, 7555 SR, plaatsen dakkapel (20-08-2019)
De publicatie van bovenstaande aanvraag 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
• Drienerstraat 39, 7551 HK, verbouwen gevel. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
14-10-2019.
•	Hermesstraat 51 t/m 69, 7552 SX (aanvraag gepubliceerd als
Hermesstraat nabij 45), oprichten 10 stadswoningen. Opschorten beslistermijn op verzoek van de aanvrager. Door dit besluit
is de uiterste nieuwe beslisdatum 31-10-2019.

Verleend
•	Adriaen Brouwerstraat 3, 7556 PT, oprichten vrijstaand woonhuis (21-08-2019)
• Bijenkorf 58, 7559 EP, oprichten vrijstaand woonhuis en
hebben uitweg (21-08-2019)
• Hegemansweg 48, 7553 WR, verbreden uitweg (20-08-2019)
•	Heliosstraat 16, 18, 20 en 22, 7552 TZ, hebben 4 uitwegen
(20-08-2019)
•	Heliosstraat 24, 26, 28 en 30, 7552 TZ, hebben 4 uitwegen
(20-08-2019)
•	Mussenstraat 6-2 t/m 6-10, 8-2 t/m 8-14 en 10-2 t/m 10-14,
7557 BW, wijzigen brandscheidingen wooncomplex (21-08-2019)
•	Telgen 13AA, 13AB, 13AC, 13AD, 13AE, 13AF, 13AG, 13AH,
13AK, 13AL, 13AM, 13AN, 13AP, 13AR, 13AS en 13AT, 7551
CL, realiseren 16 studio’s en plaatsen kozijnen (20-08-2019)
•	Veldbleekstraat 2A, 2B, 2C, 2D en 2E, 7551 DD (aanvraag
gepubliceerd als Veldbleekstraat 2 en 2A), opsplitsen 2 appartementen in 5 studio’s (20-08-2019)

NB: oorspronkelijk zouden de werkzaamheden aan de Oelerbrug op
26 augustus beginnen. Maar door uitloop bij het werk aan andere
bruggen over het Twentekanaal start men een week later.
Veloursstraat/Brouwerij
Van maandag 2 september tot en met dinsdag 17 september worden werkzaamheden verricht bij de Brouwerij en Veloursstraat. Er
wordt een nieuw riool aangelegd tussen de gracht langs de Brouwerij naar het hemelwaterriool in de Gieskesstraat. Daarbij moet
men onder de Veloursstraat en Brouwerij door. De straten worden
in fases afgesloten. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid.
Via het riool in de Gieskesstraat stroomt straks het water door
de Veldbeek over het Industrieplein naar de Berflobeek nabij
de Europatunnel. Beken worden vanwege de gevolgen van de
klimaatverandering steeds belangrijker. Ze voorkomen bijvoorbeeld dat straten blank komen te staan tijdens hevige buien.
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.

Wet geluidhinder
Ontwerpbesluit hogere geluidgrenswaarden
Het college van B en W is van plan om hogere geluidgrenswaarden
van 49 dB (Lden) tot en met 52 dB (Lden) vast te stellen voor de
maximaal toelaatbare geluidbelasting door het wegverkeer op de
gevel van de nieuw te bouwen woningen aan de:
•	Pieter de Hoochstraat
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting op
deze woningen hoger uitvalt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het is redelijkerwijs niet mogelijk voldoende
geluidmaatregelen te treffen om alsnog aan deze waarde te voldoen. Het ontwerpbesluit is nodig voor het ontwerp bestemmingsplan Medaillon 2018.
U vindt de bekendmaking van het ontwerp bestemmingsplan
Medaillon 2018 onder Bestemmingsplannen.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken van
28 augustus tot en met 8 oktober 2019 op afspraak inzien bij de
afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg
121. Bent u belanghebbende, dan kunt u tijdens de inzagetermijn
mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het college
van B en W. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u
contact opnemen met Marieke Schepers.

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

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

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

30.08 t/m 01.09 Volksfeesten Oele
31.08 & 01.09 Kids@thePark
31.08 Buitenfilm Schouwburgplein
31.08 Sins of Ibiza
01.09 Wijkfeest Hengelose Es

