Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Extra controle invalidenparkeerplaatsen
Op zaterdag 2 februari gaan de toezichthouders van de gemeente extra controleren op ‘misbruik’ van algemene invalidenparkeerplaatsen rondom de winkelcentra. Deze parkeerplaatsen
zijn natuurlijk alleen voor mensen met een invalidenparkeerkaart, maar helaas komt het steeds vaker voor dat mensen zonder kaart deze plekken bezet houden. U kunt zich voorstellen
dat dit voor mensen die zo’n plek echt nodig hebben, erg vervelend is. De toezichthouders controleren
hier al dagelijks op
tijdens hun rondes,
maar ze gaan nu
een paar keer extra
op pad, samen met
leden van de Gehandicaptenraad.

Informatiebijeenkomst voor
evenementenorganisatoren
Organiseert u wel eens een evenement in Hengelo of bent u dat
van plan? En wilt u graag wat meer weten over wat u van de
gemeente mag verwachten, en wat de gemeente van u verwacht?
Kom dan op dinsdag 5 februari om 19.30 uur naar de bijeenkomst voor evenementenorganisatoren in Ondernemerscentrum
H164, Enschedesestraat 164.
Medewerkers van de gemeente vertellen u alle ‘ins’ en ‘outs’ rondom evenementen. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 21.00 uur.
Aanmelden of vragen
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door telefonisch
contact op te nemen met Annemiek Brinkman. Bent u die avond
verhinderd maar hebt u wel vragen over het organiseren van
evenementen, dan kunt u ook met haar contact opnemen.

Collectes

Tot en met 1 februari collecteert de Hersenstichting. Van 4 tot
en met 8 februari 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.
• B
 ackenhagenlaan (tussen Havezatenlaan en Deurningerstraat), tot en met 1 februari
• Castorweg (tussen Rechterenstraat en Deurningerstraat
1 rijbaan), tot en met 18 maart
• Kruising Enschedesestraat/Wemenstraat/Brinkstraat, tot
en met 29 maart
• Adamsweg (tussen Parallelweg LS en Isaäcstraat), tot en met
± 5 april
• Kuipersdijk (tussen inrit FBK-stadion en fietssnelweg F35,
1 rijbaan richting Enschedesestraat), tot en met 12 april
• Enschedesestraat (tussen kruising Wemenstraat/Brinkstraat
en Burgemeester Jansenplein), 1 tot en met 26 april
• Langelermaatweg (deels tot kruising Laan Hart van Zuid),
tot juni
• Boekelosebrug, tot juni

Officiële bekendmakingen
Wet kinderopvang
Uitschrijvingen
Uit het Landelijk Register Kinderopvang zijn uitgeschreven:
•	Kinderopvang Hengelo BV, locatie de Rakkertjes, Jan van
Galenstraat 302, 7556 VD, kinderdagverblijf voor 32 kindplaatsen (registratienummer LRK: 108151505), per 21-01-2019, het
betrof tijdelijke huisvesting
• Kinderopvang Hengelo BV, locatie De Rakkers, Oude Bornseweg 101, 7556 GW, buitenschoolse opvang voor 30 kindplaatsen (registratienummer LRK: 390595469), per 21-01- 2019, het
betrof tijdelijke huisvesting
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Meldpunt
Kinderopvang.

Werkzaamheden Enschedesestraat gaan verder
Het kan u niet ontgaan zijn: de terrassen aan de Enschedesestraat/Burgemeester Jansenplein hebben plaatsgemaakt voor
bouwhekken en graafmachines. De gemeente heeft bewust
gekozen om in deze (winter)maanden aan het werk te gaan,
omdat het dan het minste pijn doet voor de horecaondernemers en de bezoekers. Als het weer het toelaat, kunt u in
april weer genieten van een drankje op de vernieuwde terrassen, in een sfeervolle Enschedesestraat.
Maar één keer open
Naast de herinrichting van de straat, de aanpak van de openbare
ruimte en de aanleg van de warmrode bestrating wordt meteen
ook het riool vervangen. Dat zijn ingrijpende maatregelen, die de
gemeente tegelijk laat uitvoeren, zodat de straat maar één keer
open hoeft.
Sfeervol wandelgebied
De Enschedesestraat wordt een sfeervol wandelgebied met een
warmrode ondergrond, met cortenstalen goten en met kunst in
de openbare weg. De eerste fase (tussen De Appel en Purdey) is
afgerond, waarbij nog wel het groen moet worden aangeplant.
Bovendien komt er voor de Lambertusbasiliek een mooie kerktuin, met veel bloemen, planten en bomen.
Langestraat, Willemstraat en Burgemeester Jansenplein
komen ook aan bod
En als het deel van de Enschedesestraat voor de terrassen klaar
is, komen ook de Langestraat en een gedeelte van de Willemstraat aan bod. Het Burgemeester Jansenplein wordt tenslotte
omgetoverd tot sfeervol evenementenplein.

Bestemmingsplannen
Gewijzigd vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 15 januari 2019 het volgende bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld:
•	Gezondheidspark, Aletta Jacobslaan
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een aantal percelen
die globaal zijn gelegen tussen de spoorlijn Zutphen-Hengelo, de
Aletta Jacobslaan en de Geerdinksweg. Deze percelen hebben in
het vigerende bestemmingsplan Gezondheidspark de bestemming
‘Wonen’ of ‘Gemengd’. In het bestemmingsplan Gezondheidspark,
Aletta Jacobslaan krijgen deze percelen de bestemming ‘Groen’ of
‘Wonen’. Deze wijziging van de bestemming volgt uit de Woonvisie,
het Woningbouwprogramma 2015-2016 en de daarbij behorende
stukken.
Wijzigingen
Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is de toelichting
op een aantal punten aangescherpt. Een overzicht van de wijzigingen vindt u in de staat van wijzigingen.
Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van
30 januari tot en met 12 maart 2019 op afspraak inzien in
het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.
nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0120-0301. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Geri Dijkhuis of Gonny Boers.
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 13 maart 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 of Gonny Boers.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Bornsedijk 60, 7559 PT, handelen in strijd met bestemmingsplan (oprichten woonhuis) en verplaatsen uitweg (22-01-2019)
•	Dr. Martin Luther Kingstraat 8, 7557 LT, verbouwen woonhuis
(16-01-2019)
•	E. du Perronstraat 15, 7552 LT, realiseren erker en plaatsen
dakkapel (22-01-2019)
•	IJsbaanweg 43 en 45, 7557 XZ, hebben 2 uitwegen (16-01-2019)
• IJsselstraat 31, 7555 KT, uitbreiden woonhuis (22-01-2019)
•	Stavangerstraat nabij 25, 7559 JB, kappen 2 berken (16-01-2019)

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
•	Elsloo 11 (kavel 48), 7559 PV, oprichten woonhuis. Opschorten
beslistermijn op verzoek van aanvrager. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 09-03-2019.
•	Molenstraat 13, 7551 DA, gedeeltelijk verbouwen pand tot
6 studio’s. Opschorten beslistermijn op verzoek van aanvrager.
Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 31-07-2019.
•	Wethouder Kampstraat 81, 7553 ZE, vernieuwen kozijnen en
plaatsen schutting. Opschorten beslistermijn op verzoek van
aanvrager. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
09-03-2019.
•	Willem de Clercqstraat 15-17, 7553 VA, veranderen en vergroten moskee. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in
verband met de welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 03-03-2019.

Verleend
•	Boekeloseweg 65, 7553 DL, veranderen pand naar 3 studio’s
en 1 appartement (18-01-2019)
•	Diamantstraat 60, 7554 TA, hebben uitweg (22-01-2019)
•	Elsloo 4 (kavel 31), 7559 VN (aanvraag gepubliceerd als Bornsedijk nabij 40, Meander Zuid kavel 31), oprichten woonhuis en
hebben uitweg (23-01-2019)
•	Havenstraat 1, 7553 GG, bouwen en milieuneutraal veranderen
(plaatsen 5 doseurs, 2 bitumentanks, 2 containers en 2 vulsilo’s)
(17-01-2019)
•	Industrieplein 1, 7553 LL, wijzigen bedrijfslogo’s op gevel
(18-01-2019)
•	Kristenbosweg 80, 7559 PN, kappen 2 populieren (18-01-2019)
•	Oosterveldsingel 41 en nabij 41, 7558 PJ (aanvraag gepubliceerd als Oosterveldsingel 41, hebben uitweg), hebben 6 uitwegen (24-01-2019)
•	Rachmaninofstraat 13, 7558 DN, veranderen en vergroten
woonhuis (22-01-2019)
•	Twekkelerweg 351, 7554 SC, kappen 3 beuken (24-01-2019)
•	Weideweg 12, 7556 AA, veranderen en vergroten woonhuis
(17-01-2019)
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.

Geweigerd
•	Enschedesestraat 20, 7551 EM, vervangen lichtreclame aan
gevel (22-01-2019)
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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 dit besluit kunt u desgewenst,
gedurende zes weken na de datum van verzending van dit besluit,
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Uitgebreide procedure
Ontwerpbesluit

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.

Standplaatsvergunningen
Aangevraagd

•	Berfloweg 1 en Parallelweg LS 2A, 7553 LG, handelen met
gevolgen voor beschermde monumenten (renoveren/uitbreiden
Vereenigingsgebouw), kappen 20 houtopstanden en hebben
5 uitwegen (23-01-2019)

•	Verkopen van vis op de maandagen, winkelcentrum Hasselo,
11 februari 2019 tot en met 11 mei 2019
•	Verkopen van kebab op de maandagen, winkelcentrum Hengelose Es, 1 februari 2019 tot en met 1 februari 2020

Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van 30 januari tot en met
12 maart 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.

Inzien en zienswijzen
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.

Evenementenvergunningen
Aangevraagd
•	Nachttoernooi Basketbal, sporthal Henry Woodstraat, 22 februari 2019
•	Oranjekermis, parkeerplaats De Wetstraat, 26 april tot en met
5 mei 2019
•	Koningsdag activiteiten HOV, binnenstad, 27 april 2019
•	Boekenmarkt, C.T. Storkplein, 12 mei 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.

Wet bodembescherming
Ingekomen melding
Het college van B en W heeft op 16 januari 2019 een melding
op grond van het Besluit uniforme saneringen ontvangen van de
gemeente Hengelo. Deze melding gaat over het voornemen om
een bodemsanering uit te voeren aan de:
•	Breemarsweg, ten oosten van nr. 154, kadastrale sectie D,
nr. 15385
Als de melding voldoet aan de Wet bodembescherming, dan mag
de melder vijf weken na de ontvangstdatum beginnen met de
sanering.

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 (vrije inloop en 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.

