Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Herdenkingsplechtigheden

Bent u ook zo benieuwd naar de plannen voor het marktplein?

Kom dinsdag 2 april naar de presentatie!

Op woensdag 3 april zijn er twee plechtigheden om de bevrijding
van Hengelo op 3 april 1945 te herdenken.
Om 09.30 uur worden aan de Brugstraat 27 twee stolpersteine
onthuld ter nagedachtenis aan Grietje van Gelder-de Leeuw
(24 jaar) en haar dochtertje Eva van Gelder (3 jaar), beiden omgebracht in 1942 in Auschwitz. Stolpersteine zijn betonnen klinkertjes met een messing plaatje waarin de naam, geboortejaar en
datum en plaats van overlijden zijn gestanst.
Om 10.00 uur is de adoptie van het herdenkingsmonument bij
het stadhuis. Leerlingen van de Paus Joannesschool en basisschool Mikado lezen onder andere gedichten voor. Na een
minuut stilte leggen twee leerlingen samen met burgemeester
Sander Schelberg een krans bij het monument, en klinkt het
Wilhelmus. Daarna leggen alle leerlingen bloemen.
U bent bij beide plechtigheden van harte welkom.

Stork Hijschgebouw

De gemeenteraad vergadert

Flexibel gebruik

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 9 april vanaf 19.30 uur
in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda staan
onder meer:
•	
Gemeenschappelijke regeling van het Regionaal Bedrijventerrein (RBT)
•	
Projectmatige aanpak ‘Proeftuin de Nijverheid aardgasvrij’
•	
Budgetoverheveling 2018
•	
Gezamenlijke Europese aanbesteding accountant 2020-2023
•	
Een ontwikkeling in de binnenstad (besloten)
Aansluitend is er een Politieke Markt over:
•	
Herziening Reglement van Orde

Politieke Markt
De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag 10 april
in Berflo Hengelo, Apolloplein 1. Het programma is als volgt:
Theaterzaal
19.30 - 21.00 uur Naar een preventief armoedebeleid
21.15 - 22.30 uur Beschermd wonen en maatschappelijke
		
opvang, de visie van politiek Hengelo
Pallas/Athena (boven)
19.30 - 20.30 uur Ontwikkelingen voortgezet speciaal onderwijs
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.

Verkeersonderzoek Laurastraat

De gemeente Hengelo heeft een adviesbureau opdracht gegeven
om van woensdag 10 april tot en met vrijdag 12 april verkeersonderzoek uit te voeren in de Laurastraat nabij de Don Boscoschool door middel van camera’s. De camera’s registreren geen
kentekens of snelheid. Uitsluitend het algehele verkeersbeeld
en tijdstip worden geregistreerd. De gemaakte camerabeelden
worden uiterlijk 30 dagen na het maken vernietigd.

Programma

‘Komt er een replica van het Hijschgebouw op ons marktplein?’ ‘Zo ja, wat komt er dan in en wanneer?’ Deze vragen
houden veel Hengeloërs bezig.
Gerard Cornelisse is op verzoek van het college van B en W als
kwartiermaker van het marktplein met deze vragen op pad gegaan. Hij heeft heel veel gesprekken gevoerd en presenteert op
dinsdag 2 april samen met Adriaan Geuze (West8), de architect
van het gebouw, zijn bevindingen aan het college, en later ook
aan de partners in de binnenstad (Hengelo Promotie, Stichting
Centrummanagement Hengelo en Stichting Vastgoed Hengelo).
Omdat het marktplein van heel Hengelo is, heeft het college aan
Cornelisse gevraagd om zijn verhaal diezelfde avond meteen aan
heel Hengelo te vertellen. Ondernemers, marktkooplieden, om-

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Ook in
Hengelo voelen veel mensen zich eenzaam. De gemeente wil
met de deelnemers in gesprek hoe men samen eenzaamheid
eerder kan signaleren en bestrijden, en hoort graag ervaringen,
adviezen en tips. Verder kunt u deelnemen aan één van de zes
workshops, ook is er een informatiemarkt.

•	Beckumerschoolweg 3, 7554 PX, verplaatsen uitweg (26-03-2019)
• Berfloplein 3, 7553 JZ, veranderen bestaand pand tot
12 studio’s en verplaatsen 4 bestaande bergingen (21-03-2019)
•	Borgharen nabij 11 (kavel 16), 7559 PZ, oprichten woonhuis
en hebben uitweg (27-03-2019)
•	Borgharen nabij 24 (kavel 18), 7559 PZ, oprichten vrijstaand
woonhuis (21-03-2019)
• Coba Kellingstraat 4, 7558 ZA, hebben uitweg (25-03-2019)
• Deldenerstraat 167 en 169, 7555 AB, realiseren doorbraak
tussen 2 woonhuizen (22-03-2019)
•	Enschedese Havenweg 36, 7554 SG, handelen in strijd met
bestemmingsplan (uitbouwen woonhuis) (25-03-2019)
•	Prins Bernhardplantsoen 100, 104, 106 en 108, 7551 HT,
veranderen gevels (22-03-2019)
• Torenlaan 2, 7559 PJ, hebben uitweg (25-03-2019)
•	W. van Harenstraat 27, 7552 WE, oprichten carport, plaatsen
erfafscheiding en hebben uitweg (15-03-2019)
•	Wieden nabij 3 (kavel 9), 7559 VJ, oprichten woonhuis
(26-03-2019)
•	Wilderinksplein 15, 7555 DV, veranderen showroom/werkplaats tot 2 appartementen (21-03-2019)

Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 5 april aanmelden bij Jorien
Kernkamp via e-mail j.kernkamp@hengelo.nl. U ontvangt dan
een aanmeldformulier waarop u uw voorkeur voor een workshop
kunt aangeven.

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.

Conferentie over eenzaamheid

Op donderdag 11 april houdt de gemeente Hengelo van 09.00
tot 12.00 uur een conferentie over eenzaamheid, in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. De conferentie is bedoeld voor
bestuurders, managers en uitvoerenden van betrokken organisaties, cliëntenraden en andere belangstellenden in Hengelo.

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.
Alleen de bekendmaking van grootschalige evenementen gebeurt
daarnaast ook nog in dit Gemeentenieuws.

Termijnverlenging
•	Kloosterhof nabij 40, 7551 ZA, oprichten 10 woonstudio’s.
Opschorten beslistermijn op verzoek van de aanvrager. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 30-11-2019.
•	Paul Krugerstraat 42, 7551 GX, verbouwen pand tot 5 studio’s.
Opschorten beslistermijn op verzoek van de aanvrager. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 30-11-2019.

Fiets

wonenden, raadsleden, en alle andere belangstellenden zijn van
harte welkom! Komt u ook?
Bas van Wakeren, verantwoordelijk wethouder voor het marktplein, geeft die avond een reactie namens het college van B en W.
Datum: Dinsdag 2 april
Tijd:	
van 19.30 tot 21.00 uur
		
(inloop vanaf 19.00 uur in de Thalesfoyer)
Locatie: Schouwburg Hengelo, Middenzaal, Beursstraat 44
Aanmelden is niet nodig. Kom wel op tijd, want vol = vol.

Verleend
•	Dalmedenweg tussen 5 en 7, 7559 RA, hebben tijdelijke uitweg
(26-03-2019)
•	F.C. Dondersstraat 12, 7555 SR, plaatsen erfafscheiding
(26-03-2019)
•	Hamerstraat 6, 7556 MZ, hebben uitweg (26-03-2019)
•	Het Plein 100, 7559 SR, wijzigen gevel (28-03-2019)
•	Industriestraat 49C, 7553 CL, veranderen woon-/winkelpand
naar appartement (28-03-2019)
•	J. Frankstraat 2, 7555 SP, plaatsen hekwerk (28-03-2019)
•	Jacques Urlusstraat 34, 36 en 38, 7558 JT, plaatsen schutting (25-03-2019)
•	Rudolfstraat nabij 54, 7553 WJ, kappen 3 haagbeuken
(25-03-2019)
• Rudolfstraat nabij 82, 7553 WK, kappen 1 haagbeuk (28-03-2019)
•	Stephensonstraat 16 en 18, 7553 TB, plaatsen schutting
(25-03-2019)
•	Wieden 4 (kavel 13), 7559 VJ, oprichten woonhuis en hebben
uitweg (28-03-2019)
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.

Wet bodembescherming
Instemming schriftelijk verslag
Het college van B en W heeft ingestemd met het schriftelijk verslag van de uitvoering van de bodemsanering aan de:
•	Wethouder Kampstraat, Laan Hart van Zuid, Esrein, Industriestraat, Willem de Clercqstraat, kadastrale sectie D 14530
en 15421 (artikel 39c Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 3 april
tot en met 14 mei 2019 op afspraak inzien in het stadskantoor
aan de Hazenweg 121. Voor inzien en meer informatie kunt u
contact opnemen met de afdeling Ruimte en Bouwen. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn bezwaar maken bij het
college van B en W. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

www.hengelo.nl
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Hengelo in het kort
ZZP netwerkcafé
Op maandag 15 april is er van 19.00 tot 22.00 uur een netwerkcafé voor ZZP’ers in Ondernemerscentrum H164, Enschedesestraat
164. Enkele ZZP’ers gaan ‘pitchen’, gastsprekers vertellen over
ZZP Nederland en de verkoopmethode van de salestijger, en u
kunt kennismaken met het online platform voor Twentse starters
www.startenintwente.nl. Ook is er volop gelegenheid om in contact te komen met andere collega-ZZP’ers.

Vanaf 21.00 uur is er een ondernemersmarkt met ZZP Nederland,
Small Business Twente, Oostwerk administratief bedrijf, Rabobank
Centraal Twente, afdeling Economische Zaken van de gemeente
Hengelo en ROZ waar u terecht kunt met uw vragen.
Kijk voor meer informatie en het programma op www.rozgroep.nl
> Agenda.
Aanmelden
Aanmelden kan tot en met 12 april via www.rozgroep.nl/hengelo,
telefoon (074) 241 5100, of e-mail info@rozgroep.nl.

Militaire oefeningen

Op donderdag 4 april en vrijdag 5 april houdt de Koninklijke
Landmacht een militaire oefening op en rond Twente Airport. Er
wordt geoefend in parachutespringen vanuit een vliegtuig, ook
bij duisternis. Het vliegtuig kan lager vliegen dan normaal, met
mogelijk geluidsoverlast.
Van dinsdag 16 april tot en met donderdag 18 april wordt er ook
geoefend op en rond het vliegveld.

03.04 Adoptie
herdenkingsmonument
06.04 Zorgmarkt
Hasseler Es

Collectes

Wegwijzer

Tot en met 6 april collecteert het Fonds Gehandicaptensport.
Van 8 tot en met 13 april collecteert de Hartstichting.

Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
WhatsApp:
Website:
Contact:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

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.
• A
 damsweg (tussen Parallelweg LS en Albrechtsweg), tot en
met 5 april
•	Cesar Franckstraat (deels/hoek Ravelstraat, alleen overdag),
tot en met 5 april
• Cesar Franckstraat (deels/hoek, alleen overdag), tot en met
3 april en 5 tot en met 10 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
• Kuipersdijk (1 rijbaan tussen Raab Karcher en inrit FBKstadion) en Artemisstraat, 8 april tot en met 10 mei
•	Mr. P.J. Troelstrastraat (tussen Beukweg en Dennenbosweg),
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

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.

