Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Zelf uw voorlopige WOZ-waarde
controleren
Bent u eigenaar van een woning? Dan kunt u vanaf nu tot maandag 9 december uw voorlopige WOZ-waarde voor 2020 digitaal
inzien en controleren. U kunt de gegevens die GBTwente gebruikt, zelf controleren en eventueel wijzigen als dat nodig is.
Deze worden door taxateurs van GBTwente bekeken. U krijgt per
mail bericht over hun bevindingen en wat dat betekent voor de
definitieve WOZ-waarde.
Wat moet u doen?
Ga naar het digitaal loket van GBTwente. Klik op de blauwe button
Mijn GBTwente. Log in met uw DigiD. Kies voor de optie ‘Controle
WOZ-waarde 2020’. Controleer de gegevens van uw woning en
wijzig die als dat nodig is. Sluit af door op verzenden te klikken.
Doe dit vóór maandag 9 december.
Het doel is om samen met u de juiste WOZ-waarde van uw woning
te bepalen. Dat is nodig voor een juiste aanslag gemeentelijke
belastingen. Die ontvangt u in februari 2020 van GBTwente in
opdracht van de gemeente Hengelo.
Meer informatie of vragen?
Op www.gbtwente.nl vindt u meer informatie over de jaarlijkse
aanslag gemeentelijke belastingen, de WOZ-waarde en antwoord
op veelgestelde vragen. Komt u er niet uit? Neem dan contact
op via telefoon 14074. Wij helpen u graag verder.

Praat mee over de binnenstad

Deze week worden de leden van het HengeloPanel uitgenodigd
voor de jaarlijkse binnenstadspeiling. De vragen gaan over het
bezoek aan de binnenstad voor o.a. horeca, winkelen, culturele
voorzieningen en evenementen. Daarnaast worden specifieke
vragen gesteld over de bereikbaarheid van de binnenstad.
De resultaten van de peiling gebruikt de gemeente o.a. bij de
uitvoering van het integraal actieplan voor de binnenstad en het
opstellen van nieuwe plannen, bijvoorbeeld als het gaat om het
verbeteren van de bereikbaarheid of het winkelgebied.
Meedoen?
Iedere Hengeloër van 18 jaar of ouder kan lid worden van het
HengeloPanel en meedoen aan de peilingen zoals die van de
binnenstad. Bent u nog geen lid van het HengeloPanel en wilt u
graag meepraten? Voor de binnenstadspeiling moet u zich uiterlijk 11 december aanmelden. Dat kan via www.hengelopanel.nl.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 17 december vanaf
19.30 uur in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de
agenda staat onder meer een voorstel over de 4e wijziging van
de Beleidsbegroting 2019. De wijziging heeft betrekking op de
raadsvoorstellen in deze vergadering en collegebesluiten in de
voorliggende periode. De actuele agenda en de bijbehorende
stukken vindt u vanaf 6 december op www.hengelo.nl/bestuursagenda. U kunt ook gebruik maken van de computers bij het
Publieksplein in het stadskantoor.

Verlengen digitale parkeervergunning/-ontheffing
Verleng uw digitale parkeervergunning (gebied betaald parkeren) of parkeerontheffing (gebied blauwe zone) op tijd. Log in
op https://parkeren.hengelo.nl en kies voor ‘Verlengen’. Nadat
u hebt betaald, beschikt u vanaf de nieuwe ingangsdatum over
een geldige digitale parkeervergunning/-ontheffing.
U kunt via deze digitale balie ook voor een papieren bezoekersontheffing kiezen. Die moet u vervolgens nog wel ophalen in het
stadskantoor.
Geen internet?
Dan bent u welkom bij het Publieksplein in het stadskantoor aan
de Hazenweg 121. De baliemedewerker regelt uw verlenging. Bij
de balie kunt u contant betalen of pinnen.

NL-Alert controlebericht
Op maandag 2 december heeft de
overheid een NL-Alert controlebericht
uitgezonden. Als u dit bericht hebt
ontvangen, dan is uw mobiel juist
ingesteld voor NL-Alert. U wordt dan
geïnformeerd als u in de buurt van
een echte noodsituatie bent. Kijk
voor meer informatie en een filmpje
op www.nl-alert.nl.

Collectes

Tot en met 28 december wordt er niet gecollecteerd.

Snoei en dunning van bosplantsoenen gestart

Wintersnoei

De groenmedewerkers van Gildebor snoeien en dunnen tot
medio maart bosplantsoenen in een deel van Hengelo. De
overlast voor fietsers en voetgangers is minimaal, maar het
kan gebeuren dat een voet- of fietspad tijdelijk wordt afgezet
in verband met de veiligheid.
De winter, het snoeiseizoen
De winterperiode is een rusttijd in de natuur. De sapstroom ligt
dan nagenoeg stil. Daardoor is het snoeien in de wintermaanden
het minst belastend voor bomen en struiken. Ook zit er in deze
periode geen blad aan de bomen, waardoor de hoeveelheid afval
veel lager is dan in de zomer.
Wat zijn bosplantsoenen?
Bosplantsoenen zijn groenstroken met een mix van vooral inheemse struiken én bomen, zoals de meidoorn, kardinaalsmuts,
hazelaar en els.
Wat is dunnen?
Bij de aanleg van een bosplantsoen worden bomen en struiken
dicht bij elkaar geplant, omdat dan snel een groen beeld ontstaat.
Na verloop van tijd krijgt een deel van de planten echter ruimtegebrek. Medewerkers verwijderen dan groen ten gunste van over-

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• A
 gathaplein 100-106, 7555 HH, vervangen kozijnen,
verplaatsen entree en wijzigen gevelreclame (21-11-2019)
•	Berendinastraat nabij 37 (zijde Lauravijver), 7555 GA,
kappen 4 eiken, 1 berk en 7 elzen (14-11-2019)
•	Borgharen nabij 20 (kavel 19), 7559 PZ, oprichten woonhuis
(en vergunningvrij bouwwerk) en hebben uitweg (25-11-2019)
•	Conradstraat 22, 7553 BD, veranderen kozijnen en ramen
(26-11-2019)
• Framboos 4A, 7559 RL, aanpassen dak schuur (20-11-2019)
•	Geerdinksweg 8, 7555 DM, veranderen luifel en pui (25-11-2019)
• Grevelingen nabij 6 (kavel 18), 7559 VK, oprichten woonhuis
(18-11-2019)
• J. Frankstraat 13, 7555 SP, plaatsen volière (19-11-2019)
•	Parallelweg LS 2A, 7553 LG Hengelo, handelen met gevolgen
voor beschermde monumenten (bouwen toiletruimte, wijzigen
reeds verleende vergunning O-2018-0618) (21-11-2019)
•	Vlierbes 11, 7559 RM, verbreden uitweg (20-11-2019)
•	Vlierbes 25, 7559 RM, plaatsen luchtwarmtepomp (26-11-2019)
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.

Termijnverlenging
• B
 urgemeester Jansenplein 18, 7551 EC, plaatsen terrasoverkapping. Opschorten beslistermijn op verzoek van de aanvrager. Door
dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 29-02-2020.
•	Kloosterhof nabij 40, 7551 ZA, oprichten 10 woonstudio’s.
Opschorten beslistermijn op verzoek van de aanvrager. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 14-02-2020.

Verleend
•	Borgharen 4 (kavel 4), 7559 PZ (aanvraag gepubliceerd als
Borgharen nabij 12), oprichten woonhuis en hebben uitweg
(27-11-2019)
•	Borgharen 15 (kavel 21), 7559 PZ (aanvraag gepubliceerd als
Borgharen nabij 12), oprichten woonhuis en hebben uitweg
(27-11-2019)
•	Brinkstraat 22, 7551 CD, wijzigen winkelpui (22-11-2019)
•	Deldenerstraat 40, 7551 AG, handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening (hebben bed and breakfast) (27-11-2019)
•	Deldenerstraat 326, 7555 AL (aanvraag gepubliceerd als
	Deldenerstraat nabij 330), oprichten woonhuis en hebben uitweg (27-11-2019)
•	Houtmaatweg 20, 7556 PC, dunnen bosperceel (27-11-2019)
•	Langestraat 21, 7551 DX, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (uitbreiden caféruimte) (27-11-2019)
•	Muiderslot 16 (kavel 4), 7559 RZ, constructief wijzigen t.o.v.
verleende omgevingsvergunning (O-2019-0066) (22-11-2019)
•	Oude Postweg 103, 7557 DC, plaatsen overkapping en erfafscheiding (22-11-2019)
•	Sparweg 26 en 26A, 7556 TT (aanvraag gepubliceerd als Sparweg 26), oprichten appartement op verdieping en veranderen
bedrijfspand (22-11-2019)

blijvende planten. Naast bosplantsoenen dunnen de groenmedewerkers ook houtwallen en bos.
Gunstig voor dieren
Van het snoeihout maken de groenmedewerkers takkenrillen. Dat
zijn ‘muurtjes’ van opgestapelde en ineengevlochten takken. Ze
bieden schuil- en nestgelegenheid aan egels, wezels en hermelijnen.
Ook vogels gebruiken de takkenrillen.
Waar mogelijk laten de medewerkers stammen van gekapte bomen
staan. Spechtsoorten hakken er graag hun nestholte in uit, daarnaast vinden ze er insecten als voedsel.
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
•	Steve Bikostraat 25, 7557 LX, veranderen woonhuis
(27-11-2019)
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 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.

Besluit intrekking vergunning
Het college van B en W heeft besloten de omgevingsvergunning
in te trekken voor:
• Deldenerstraat 40, 7551 AG, opdelen bestaande woning tot
3 appartementen (O-2018-0537) (27-11-2019)
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 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.

Evenementenvergunningen
Verleend
• I Jsbaan Winters Hengelo, Markt, 6 december 2019 tot en met
5 januari 2020
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken na de
datum van verzending van het besluit naar de aanvrager op afspraak inzien bij de afdeling Regulering en Toezicht in het gebouw Markant aan de Deldenerstraat 59. Tijdens de inzagetermijn
kunnen belanghebbenden tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd gezag. In het betreffende
besluit staat per onderdeel vermeld wie het bevoegd gezag is (de
burgemeester of het college van B en W). Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep. Voor inzien of meer
informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Regulering
en Toezicht.
Kijk voor meer informatie over deze en andere evenementenvergunningen op www.hengelo.nl > Actueel > Bekendmakingen.

Besluit lozen buiten inrichtingen
Maatwerkvoorschrift lozing bemalingswater op
vuilwaterriool
Het college van B en W heeft besloten onder voorwaarden toe
te staan dat niet verontreinigd grondwater wordt geloosd op de
gemeentelijke riolering aan de:
• Coba Ritsemastraat 1A, in verband met grondverbetering
onder nieuw te bouwen woning

Winters Hengelo
met schaatsbaan
t/m 05.01
07.12 Winterfair en
Winterwandeling Oele
08.12 Kerstmiddag
Oeler watermolen
08.12 G-Sound Kerstmiddag
07.12

www.hengelo.nl
dinsdag 3 december 2019

Werk aan de weg

Hulp bij overstappen collectieve zorgverzekering Menzis

Zorgverzekering voor mensen met laag inkomen
Het is nu tijd om te bedenken wat u met uw zorgverzekering
gaat doen. Wij hebben bij Menzis een collectieve verzekering
afgesloten voor mensen met een laag inkomen. Deze zorgverzekering heet ‘GarantVerzorgd’. Voor het jaar 2020 informeren
wij u over deze collectieve verzekering en wat voor u een passende aanvullende verzekering kan zijn.
GarantVerzorgd: de voordelen voor u:
•	De gemeente betaalt mee aan uw premie.
•	U krijgt de maximale korting van 5% op de basisverzekering
en 9% korting op de aanvullende verzekeringen.
•	De basisverzekering kost € 123 per maand. Met GarantVerzorgd betaalt u zelf € 116,85 per maand. Dit is met de 5%
korting van de gemeente eraf.
•	U krijgt meer vergoed voor bijvoorbeeld brillen/lenzen,
tandartskosten en ziekenvervoer. Ook de eigen bijdrage voor
huishoudelijke hulp krijgt u vergoed.
•	Als u kiest voor GarantVerzorgd3 wordt uw verplicht eigen
risico vergoed.
Een aanvullende verzekering die bij u past
Er is altijd een pakket dat bij uw gezondheid past. U kunt
kiezen uit 3 aanvullende verzekeringen.
GarantVerzorgd 1

GarantVerzorgd 2

GarantVerzorgd 3

€ 6,32 per maand

€ 19,57 per maand

€ 38,17 per maand

Verwacht u weinig zorgkosten? Dan is GarantVerzorgd 1 of 2
een goede keuze.
Betaalt u elk jaar het verplicht eigen risico van € 385 of verwacht
u volgend jaar veel zorgkosten? Kies dan GarantVerzorgd 3.

Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 4 december 2019 tot en met 14 januari 2020 op afspraak inzien bij de
afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Bent u belanghebbende, dan kunt u tot en met deze
datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W. Hebt u bovendien een spoedeisend belang, dan
kunt u schriftelijk een verzoek om een voorlopige voorziening
(bijv. schorsing) doen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/
bezwaar-beroep.

Verkeerszaken
Verkeersbesluit
Het college van B en W heeft een verkeersbesluit genomen voor:
•	Het aanwijzen van vier parkeerplaatsen voor het opladen van
elektrische voertuigen op de R.A. de Monchystraat (nieuw
woongebied Seahorse)
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 4 december 2019 tot en
met 14 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

Verder kunt u uit 3 tandartsverzekeringen kiezen. Bedenk welke tandartsverzekering het beste
bij uw situatie (= gebit) past. Hebt u een volledige gebitsprothese? Dan is TandVerzorgd 1P een passende verzekering.
GarantTandVerzorgd 250

GarantTandVerzorgd 500

GarantTandVerzorgd 750

Tandverzorgd 1P

€ 10,46

€ 17,24

€ 29,02

€ 6,32

per maand

per maand

per maand

per maand

Zelf regelen?
Ga naar www.gezondverzekerd.nl en kijk of u in aanmerking
komt voor een collectieve zorgverzekering. Via deze website
kunt u de verzekering zelf afsluiten.
Hulp nodig?
Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het overstappen naar de collectieve zorgverzekering? Bel van maandag tot en met vrijdag
tussen 08.30 en 19.00 uur naar 088 - 222 4080 (lokaal tarief).
Er zijn ook overstapcoaches van Menzis die uw vragen kunnen
beantwoorden en u helpen bij het overstappen. Een afspraak
maken is niet nodig.
De overstapcoaches zijn aanwezig op:
Dinsdag 4 dec
09.00 - 14.00 uur Bibliotheek Hengelo
Dinsdag 10 dec 09.00 - 12.00 uur Kulturhus Borne
Woensdag 18 dec 09.00 - 14.00 uur Bibliotheek Hengelo
Donderdag 19 dec 09.00 - 14.00 uur Gemeentehuis Haaksbergen

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.

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaatsen toe te wijzen:
•	Oude Postweg, verplaatsen huidige plaats t.h.v. nr. 184-I naar
plaats ernaast
•	Salamanderstraat, 2e rechter plaats van 5 t.h.v. Guirlande
•	Wessex, plaats t.h.v. nr. 14
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende tekening, die deel uitmaakt van het besluit, inzien bij het Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tegen deze besluiten kunt u tot 12 januari 2020 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

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.
• Cesar Franckstraat (mobiele kraan, tussen Ravelstraat en
Debussystraat), 9 december (overdag)
• Houtmaatweg (hinder tussen Europalaan en De Houtmaat),
10 december 15.30 - 19.30 uur
• Bijenkorf nrs. 82 - 86, tot en met 11 december
• Prins Bernhardplantsoen, 16 december 00.00 – 05.30 uur
• Schubertstraat (mobiele kraan, t.h.v. Johan Wagenaarstraat), tot en met 17 december (overdag)
• H. Leefsmastraat (t.h.v. Jan Voermanstraat), 16 tot en met
18 december
• Rudolfstraat (tussen Alexanderstraat en Hendrikstraat), tot
en met 19 december
• Rudolfstraat (tussen Hendrikstraat en Berfloweg), 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

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
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.

