Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
De gemeenteraad vergadert
Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 5 november vanaf
17.00 uur in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de
agenda staan onder meer:
•	
Beleidsbegroting 2020-2023
•	
Belastingtarieven 2020
•	
Tweede Beleidsrapportage 2019
•	
Actualisatie Algemene plaatselijke verordening (APV)
•	
Afstemmingsverordening 2019
Er wordt vergaderd van 17.00 tot 18.30 uur, en weer vanaf 19.30
uur. Kijk voor het tijdschema van de behandeling van de agendapunten op www.hengelo.nl/bestuursagenda.

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt op woensdag 6 november een Politieke
Markt in Berflo Hengelo, Apolloplein 1. Het programma:
Theaterzaal
19.30 - 21.00 uur Proces Marktplein
21.15 - 22.45 uur	Evaluatie afvalinzameling en mogelijkheden
nascheiding
Tijdens beide politieke markten wordt (achtergrond)informatie
gepresenteerd over deze onderwerpen. Op de politieke markt van
woensdag 20 november vindt vervolgens het inhoudelijk debat
over deze onderwerpen plaats.
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.

Vallende bladeren

Het is alweer herfst en dat betekent vallende bladeren. De afgevallen bladeren kunnen overlast geven, bijvoorbeeld op straten
en fietspaden. De gemeente Hengelo neemt vanaf deze week
alleen nog spoedmeldingen in behandeling. Vanaf maandag 11
november start Gildebor namelijk al met het verwijderen van de
bladeren in de wijken. Gildebor komt dan in elke wijk uiteindelijk twee keer langs.
Meehelpen
Helpt u zelf ook mee om de buurt bladvrij te maken? Als blad uit
uw eigen tuin niet meer in de groene container past, mag u het
klaarleggen voor de bladrondes van Gildebor (die op 11 november starten). De medewerkers kunnen het blad eenvoudig meenemen als het op een hoop of grasstrook ligt, niet te dicht bij
bomen en struiken, zodat de machines er makkelijk bij kunnen.

Veiligheidsenquête Hengelo
Panel

Herdenking op begraaf- en gedenkpark Deurningerstraat

Allerzielenviering

Op zondag 3 november organiseert parochie De Goede Herder
samen met coöperatie DELA, Gildebor en de gemeente Hengelo
een Allerzielenviering op het begraaf- en gedenkpark aan de
Deurningerstraat 262. De bijeenkomst start om 16.00 uur met
een korte viering. Aansluitend is er vanaf 16.30 uur gelegenheid om een kaarsje te branden voor dierbaren.
Programma
De viering begint om 16.00 uur bij de Calvarieberg en duurt ongeveer een half uur. Daarna kunt u op eigen gelegenheid het graf of
de urn van uw dierbare bezoeken. De organisatie biedt u daarbij
een kaars aan. Als u daar prijs op stelt, kan de pastor meelopen om
het graf te zegenen. Afsluitend is er koffie en thee bij de ingang.
Het begraaf- en gedenkpark is deze zondagmiddag verlicht met
400 fakkels en een aantal vuurkorven, en er is muzikale omlijsting
aanwezig. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Iedereen is welkom
Aan de Deurningerstraat is ook een islamitisch gedeelte. Het is
ook mogelijk om een asbus of urn te plaatsen in de urnenmuur
of in een urnengraf, of om de as te verstrooien op het strooiveld.
Uiteraard zijn ook deze nabestaanden van harte welkom. Mensen
waarvan hun dierbare op een andere locatie is begraven, gecremeerd of verstrooid, kunnen ook komen.

Waar doet u uw boodschappen en waar winkelt u?

Koopstromenonderzoek van start
Doe mee aan het koopstromenonderzoek Oost-Nederland en
maak kans op een waardebon van 25 euro. U levert de gemeente
Hengelo, de provincie en de winkeliers belangrijke feedback. U
kunt deelnemen door online de vragenlijst in te vullen via www.
startvragenlijst.nl/koopgedrag.
De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online
winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker
leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca
of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek
onderzoek naar koopgedrag van groot belang.
Functioneren en aantrekkelijkheid winkelgebieden
Eind oktober is daarom in Oost-Nederland een grootschalig onderzoek gestart. Dat onderzoek brengt, net als in 2015, in beeld waar
inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen
doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties.
Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid
van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Vanaf maandag 4 november voert de gemeente Hengelo een
enquête uit over veiligheid in Hengelo. Als u mee wilt doen aan
deze enquête, dan kunt u zich tot en met 3 november aanmelden
voor het Hengelo Panel via www.hengelopanel.nl

Unieke bruggen in Dalmeden

Maandag 28 oktober is de realisatie gestart van zeven verschillende bruggen in Dalmeden. In 2018 zijn al eerder drie bruggen
gerealiseerd. Maandag is de 2e fase van het project gestart. Iedere
brug krijgt zijn eigen thema met unieke stalen leuning waarin
diverse afbeeldingen te herkennen zijn. Deze zijn samen met de
inwoners van het gebied bedacht.
De fundering van de betonnen bruggen wordt aangebracht van
28 oktober tot en met 1 november. De fundering van het voetgangersbruggetje in Kern-Noord (tussen Framboos en Aardbei)
staat gepland voor begin december. De bouw van de bruggen
gaat gefaseerd. De eerste brug zal vermoedelijk eind december
2019 gereed zijn en de laatste wordt eind januari 2020 opgeleverd. Het gemotoriseerde verkeer moet rekening houden met
de tijdelijke afsluiting van de Katerveer en een noodweg in de
Hagestein. Fietsers moeten rekening houden met een tijdelijke
afsluiting van het fietspad tussen Bornsedijk en Dalmedenweg.
Deze afsluitingen zijn tijdens het gehele project.

Digitale systemen twee
weekenden niet beschikbaar
In verband met de verhuizing van onze digitale systemen zijn
MijnHengelo en de digitale formulieren op www.hengelo.nl niet
beschikbaar op:
•	
Vrijdag 8 november vanaf 17.00 uur t/m zondag 10 november
•	
Vrijdag 15 november vanaf 17.00 uur t/m zondag 17 november

Herdenking Oldenzaalsestraat 20 november
Op woensdag 20 november wordt om 19.00 uur op het begraafen gedenkpark aan de Oldenzaalsestraat de herdenkingstocht
Licht in het donker gehouden. Meer informatie leest u in een
volgend Gemeentenieuws.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O
Research, voor meer dan 60 gemeenten in Oost-Nederland. Ook de
gemeente Hengelo doet mee aan dit onderzoek.
Deelnemers gezocht
In oktober en november worden inwoners uit Hengelo uitgenodigd
om mee te doen aan het onderzoek. U kunt deelnemen door online
de vragenlijst in te vullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag.
Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen
van 25 euro verloot.
Privacy gewaarborgd
Uw privacy is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe
privacywetgeving (AVG). Uw antwoorden zijn niet gekoppeld
aan uw woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het
Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het onderzoek op www.kso2019.nl.
Of mail naar helpdesk@ioresearch.nl.

Ga naar www.startvragenlijst.nl/koopgedrag

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• B
 orgharen nabij 12 (kavel 21), 7559 PZ, oprichten woonhuis
en hebben uitweg (19-10-2019
• Deldenerstraat 40, 7551 AG, handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening (hebben bed and breakfast) (17-10-2019)
•	Eef de Weerdstraat 9, 7556 JM, plaatsen carport (18-10-2019)
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.

Verleend
•	Albert van Dalsumstraat 14, 7558 NA, plaatsen dakkapel
(18-10-2019)
• Brusselstraat nabij 125 (kavel 06), 7559 NW (aanvraag gepubliceerd als Brusselstraat nabij 121), oprichten woonhuis en
hebben uitweg (22-10-2019)
•	Deldenerstraat 26 en Heemafstraat 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E,
4F, 4G, 4K, 4L, 4M, 4N en 4R, 7556 SB (aanvraag gepubliceerd als Deldenerstraat 26), intern verbouwen kantoor naar
15 woonstudio’s en plaatsen privacy-scherm (18-10-2019)

•	George Breitnerstraat 28, 7556 PR, plaatsen overkapping
(18-10-2019)
•	Kokerjuffer 45, 7559 DM, plaatsen overkapping (18-10-2019)
•	M.C. Escherstraat 34, 36, 38, 40 en 42, 7556 JJ (aanvraag
gepubliceerd als M.C. Escherstraat nabij 23), oprichten 5 woonhuizen (18-10-2019)
• Oude Boekeloseweg 38, 7553 DS, milieuneutrale verandering
(veranderen metaalrecycling bedrijf) (22-10-2019)
•	Parallelweg LS 8, 7553 LG, kappen 1 plataan (22-10-2019)
•	R.A. de Monchystraat 20 t/m 64 (even) en 11 t/m 49
(oneven), M. de Witstraat 2 t/m 40 (even) en 11 t/m 25
(oneven), H. Hulshoff Polstraat 10 t/m 24 (even), 7555 LJ
(aanvraag gepubliceerd als Woolderesweg nabij 105), oprichten
79 woonhuizen (23-10-2019)
•	Vossenbeltweg 11 (kavel 3), 7559 BN (aanvraag gepubliceerd
als Vossenbeltweg nabij 15), oprichten woonhuis en hebben uitweg (22-10-2019)
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.

www.hengelo.nl

02 & Nationale Duurzame
09.11 Huizen Route
03.11 Allerzielenviering

dinsdag 29 oktober 2019

Hengelo in het kort
Bezoek een duurzaam huis
Wat komt er allemaal kijken bij het verduurzamen van uw woning? Wilt u hier meer over weten? Bezoek dan een duurzaam
huis op zaterdag 2 en 9 november tijdens de Nationale Duurzame Huizenroute. Dan openen honderden huiseigenaren in heel
Nederland hun deuren. Zij laten anderen graag zien hoe zij hun
huis duurzamer hebben gemaakt. Van aardgasvrij wonen tot daken gevelisolatie, en van monumentaal wonen tot slimme nieuwe
woningen uit 2019.
Zij vertellen welke maatregelen
ze hebben genomen en wat hun
ervaringen zijn. Bezoek aan
zo’n woning is een mooie kans
voor u om waardevolle en onafhankelijke informatie te krijgen.
Inschrijven
Schrijf u in voor een bezoek via www.duurzamehuizenroute.nl >
Woningen > zoek op plaats of postcode. Inschrijven is verplicht.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Vanwege de grote belangstelling is vroeg inschrijven wel een aanrader. Want vol is vol.

Inzameling textiel

Van 5 tot en met 15 november houdt de Vereniging Paardrijden
Gehandicapten een textielinzameling. Tussen 30 oktober en
8 november ontvangt u persoonlijk een inzamelzak aan huis.
Daarop staat vermeld op welke dag men de zak weer komt ophalen.

Collectes

Tot en met 2 november collecteert het Diabetes Fonds. Van
4 november tot en met 9 november collecteert Alzheimer
Nederland.

Werk aan de weg

Wegwijzer

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.
• Deldenerstraat (tussen Bornsestraat en Langestraat, inclusief
kruising met Langestraat), tot en met 1 november
• Willemstraat (tussen Langestraat en Pastoriestraat), tot en
met 1 november
• Kruising Willemstraat/Pastoriestraat, tot en met 1 november
• Prestohof (mobiele kraan), tot en met 7 november (overdag)
• Sluitersdijk (tussen Haaksbergerstraat en gemeentegrens
Enschede), tot en met 8 november
• Boortorenweg (tussen Boekeloseweg en Mensinkweg), 11 en
12 november
• Rudolfstraat (tussen nr. 20 en Alexanderstraat), tot en met
14 november
• Mozartlaan (t.h.v. nr. 100 t/m 112-1, deels/mobiele kraan),
8 en 18 november (overdag) ) 1 weghelft afgesloten
• Mozartlaan (t.h.v. nr. 82 t/m 96-I, deels/mobiele kraan),
15 en 25 november (overdag) ) 1 weghelft afgesloten
• Ockeghemstraat (mobiele kraan), 11 tot en met 28 november (overdag)
• Coba Ritsemastraat/Dijksweg, tot en met 29 november
• Cesar Franckstraat (t.h.v. nr. 1 t/m 23-1, mobiele kraan),
22 november en 2 december (overdag)
• Cesar Franckstraat (t.h.v. nr. 25 t/m 47-1, mobiele kraan),
29 november en 9 december (overdag)
• Isaäc Sweersstraat, 4 november tot en met 13 december
• Rudolfstraat (tussen Alexanderstraat en Hendrikstraat),
7 november 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

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.

