Informatie van de gemeente Hengelo

Veel overlast door eikenprocessierups

Hengelo in het kort
li,
Woensdag 3 ju
uur
0
.3
21
–
0
.3
18
te
en
Tw
n
va
C
RO
Gieterij 200

Toekomst buitengebied
Hoe blijft het buitengebied mooi en leefbaar? Inwoners van het
buitengebied van Hengelo zijn uitgenodigd om mee te praten
over de toekomst van het buitengebied. De gemeente Hengelo
wil een omgevingsvisie voor het buitengebied opstellen, samen
met de bewoners.
Tijdens de bijeenkomst op woensdag 3 juli in het ROC van
Twente kunnen bewoners meepraten in verschillende workshops.
De avond is van 18.30 tot 21.30 uur en aanmelden kan nog
vóór 3 juli via omgevingsvisie.nl. Op deze website staat ook het
volledige programma.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 9 juli vanaf 17.00 uur
in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda staan
onder meer:
•	
Uitvoeringskrediet openbare ruimte Lange Wemen
•	
Kadernota 2020-2023
•	
Wijziging bijlage IV Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Hengelo
•	
Concept Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling OD Twente
•	
Benoeming extern lid Rekenkamercommissie c.a.
Er wordt vergaderd van 17.00 tot 18.30 uur, en weer vanaf 19.30
uur. Kijk voor het tijdschema, de behandeling van de agendapunten en de bijbehorende stukken op www.hengelo.nl/bestuursagenda. U kunt ook gebruik maken van de computers bij het
Publieksplein in het stadskantoor.

Militaire oefening

Tot en met vrijdag 5 juli houdt de Koninklijke Luchtmacht samen
met andere legereenheden een militaire oefening op Twente Airport. Daarbij stijgt en landt een vliegtuig 3x per dag en wordt
er lager gevlogen dan normaal (tot een hoogte van 100 meter).

Collectes

Tot en met 6 juli collecteert de Invalidensportvereniging Hengelo.
Van 9 juli tot en met 31 augustus 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.
• P
 entropsdijk/Nieuwe Grensweg, 3 en 4 juli
• Amerikalaan t.h.v. spoorviaduct (hinder), tot en met 5 juli
• Pruisische Veldweg/hoek Kuipersdijk/Breemarsweg, 1 tot
en met 17 juli
• Krabbenbosweg/Julianalaan/’t Onland (hinder), tot en met
19 juli
• Burgemeester Jansenplein/Langestraat, tot en met 26 juli
• Kuipersdijk (tussen Breemarsweg en inrit FBK-stadion,
richting Enschedesestraat), tot en met 26 juli
• Oude Molenweg (deels/hinder), tot en met 26 juli
• Resedastraat (in fases), tot en met 9 augustus

Officiële bekendmakingen
Beeldkwaliteitplan
Vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 25 juni 2019 het volgende beeldkwaliteitplan vastgesteld:
•	Elisabethstraat
In het kader van de herontwikkeling van de locatie aan de Elisabethstraat is er een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het beeldkwaliteitplan Elisabethstraat wordt gehanteerd bij de welstandstoetsing in het plangebied Elisabethstraat.
Inzien
U kunt het beeldkwaliteitplan op afspraak inzien in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Voor het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met Mariska de Vries.

Veel mensen en dieren hebben last van de eikenprocessierups. Ook in Hengelo. Op dit moment wordt met man en
macht gewerkt om op zoveel mogelijk plekken de overlast te
beperken. De gemeente Hengelo zet daar extra geld en extra
menskracht op in. Net als in de rest van Twente en Nederland
is ook in Hengelo het aantal rupsen en nesten ten opzichte
van vorig jaar explosief is gestegen. Ook verschijnen nieuwe
nesten op plekken waar de professionele bestrijder ze eerder heeft verwijderd. Hierdoor kan de gemeente de rups niet
overal even snel bestrijden.
De gemeente kan op dit moment helaas dan ook niet voorkomen
dat u mogelijk overlast ervaart van de rups in uw buurt. Dit ondanks het feit dat de gemeente onverminderd blijft inzetten op
de bestrijding van de plekken met een hoog risico. Daarvoor zijn
dagelijks vier specialistische teams bezig binnen de gemeentegrens.
Afhandelen meldingen
Door de explosieve stijging van het aantal rupsen en het bijbehorende aantal meldingen, kan de afhandeling van meldingen nu
langer dan een week duren. De wachttijd is mede afhankelijk van
de locatie. De gemeente vraagt uw begrip hiervoor.
De gemeente Hengelo en Gildebor bestrijden de rups niet zelf,
daar is een gespecialiseerd bedrijf voor nodig. Er is een beperkt
aanbod in het aantal gespecialiseerde bedrijven en zij worden
ook door andere gemeenten en particulieren ingehuurd.
Hebt u een melding gedaan via de BuitenBeter app?
Gildebor, het bedrijf dat in Hengelo verantwoordelijk is voor de
bestrijding van de eikenprocessierups, bekijkt alle meldingen die
binnenkomen. De meldingen worden door Gildebor uitgelezen
en vervolgens meegenomen in een planning voor de bestrijding.
Daarmee komt uw melding in de app op ‘Afgehandeld’ te staan.
Dit kan verwarrend zijn, omdat er nog geen bestrijding heeft
plaatsgevonden. Helaas kan de gemeente dat op dit moment
technisch niet anders inrichten.

Bestemmingsplannen
Voorontwerp
• A1-zone 2019
Het bestemmingsplan A1-zone 2019 is een actualisatie van het
bestemmingsplan A1-zone uit 2008. De grens van het bestemmingsplan wordt globaal gevormd door de Weijinksweg, Borgmanweg, Noordelijke Esweg, Oldenzaalsestraat, Bartelinkslaantje,
Vleermuisstraat, Torenlaan, Zaagstraat, Landmansweg, IJsbaanweg, Hasselerbaan, Oldenzaalsestraat, afrit 31, spoorlijn HengeloOldenzaal en de snelweg A1. Het bestemmingsplan A1-zone 2019
is een conserverend plan, waarin het huidige gebruik wordt vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden niet meegenomen in dit
plan. Voor (voormalige) bedrijfswoningen is een passende regeling opgesteld. Door het toevoegen van de categorie ‘Bedrijventerreinwoning’ komt het onderscheid tussen bedrijfswoningen en
voormalige bedrijfswoningen te vervallen en vormen de woningen
geen extra belemmering voor omliggende bedrijven of voor het
bedrijf waar de woning voorheen bij hoorde.
Inzien en inspraak
U kunt het voorontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende
stukken van 3 juli tot en met 13 augustus 2019 op afspraak
inzien in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.
hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0111-0101. Voor het maken van
een afspraak kunt u contact opnemen met Bertien Scholten of
Debby Bouwhuis. Tijdens de inzagetermijn kunnen inwoners en
belanghebbenden schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen
indienen bij het college van B en W o.v.v. zaaknummer 2380405.
Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Bertien Scholten of Debby Bouwhuis. Een digitale
zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken via www.hengelo.nl/
rozienswijze.

Vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 25 juni 2019 het volgende bestemmingsplan vastgesteld:
•	Elisabethstraat
Het plangebied wordt globaal gevormd door de Elisabethstraat,
Laurastraat, Andreastraat/Laurapark en Krabbenbosweg. De woningen die op de locatie stonden, zijn in 2006 gesloopt ten behoeve van een herontwikkeling. Deze herontwikkeling is destijds
stil komen te liggen waardoor het gebied al een langere tijd braak
ligt. In het plangebied worden 40 grondgebonden woningen en
een appartementencomplex voor Welbions met 22 appartementen
voor de sociale huur ontwikkeld. Deze ontwikkeling past niet in
het huidige bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te
maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.
Het bestemmingsplan Elisabethstraat voorziet hierin.

Evaluatie en preventieve maatregelen
Naast de bestrijding is de gemeente ook druk bezig met een
actieplan voor volgend jaar om de overlast dan zoveel mogelijk te
beperken. Hengelo wil dat samen met andere Twentse gemeenten
oppakken. Daarbij worden de ervaringen van dit jaar meegenomen, waarbij 1.500 van de in totaal 15.000 eiken preventief behandeld zijn met aaltjes. Daar waar de behandeling op het juiste
moment is uitgevoerd, zijn nu veel minder rupsen. Ook wordt
gekeken naar ervaringen van andere gemeenten, waarbij andere
preventieve bestrijdingsmiddelen zijn toegepast.
Meer informatie
Op www.hengelo.nl > Actueel leest u meer informatie over het
doen van een melding. Ook vindt u daar meer informatie over
wat u zelf kunt doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Kijk bij gezondheidsklachten voor meer informatie en adviezen
op www.ggdtwente.nl > zoek op ‘Eikenprocessierups’.

Inzien en beroep
U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van
3 juli tot en met 13 augustus 2019 op afspraak inzien in het
stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl/?id=NL.
IMRO.0164.BP0122-0301. Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met Mariska de Vries. 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. Het
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 14 augustus 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 Mariska de Vries.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Brugginksweg nabij 6, 7555 PB, kappen 7 essen, 1 els en 1 eik
(21-06-2019)
•	Celebesstraat 8, 7556 SV, verbouwen woonhuis (17-06-2019)
•	Everlo 37, 7556 ZN, plaatsen dakkapel (24-06-2019)
•	Gandhistraat 3, 7557 LW, kappen 2 zuileiken (19-06-2019)
•	Herinckhavestraat 63, 7557 JK, plaatsen erker (25-06-2019)
•	Hondsrugstraat 1, 7559 LP, verbouwen woonhuis (21-06-2019)
•	Krabbenbosweg nabij 249, Elisabethstraat nabij 38 en
Andreastraat nabij 13, 7555 JJ, kappen 2 peren, 3 eiken,
3 berken, 1 wilg en 2 esdoorns (20-06-2019)
•	Morshoekweg 16, 7552 PE, oprichten stallingsruimte voor
groenonderhoud en kappen 11 Amerikaanse eiken (19-06-2019)
•	Oude Postweg 20, 7557 DD, uitbouwen woonhuis (23-06-2019)
•	Paul Krugerstraat 27, 7551 GV, plaatsen dakramen (17-06-2019)
•	Strumphlerstraat 17, 7553 AV, verbouwen woonhuis (17-06-2019)
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
•	Brusselstraat nabij 121 (kavel 05), 7559 NW, oprichten
woonhuis en hebben uitweg. Verlenging beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met welstandtoetsing. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 07-08-2019.
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• P
 rins Bernhardplantsoen 100, 104, 106 en 108, 7551 HT,
veranderen gevels. Verlenging beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met bouwbesluittoetsing. Door dit besluit
is de uiterste nieuwe beslisdatum 09-08-2019.

Verleend
• A
 ardbei 13, 7559 RS, oprichten woonhuis (24-06-2019)
• A
 sveldweg 11 en 19, 7556 BR, aanbrengen verbindingsbrug
(27-06-2019)
•	Beckumerstraat 39, 7553 VB, plaatsen 15 zonnepanelen
(24-06-2019)
•	Bijenkorf 78, 7559 EP (aanvraag gepubliceerd als Bijenkorf
nabij 76), oprichten vrijstaand woonhuis en hebben uitweg
(26-06-2019)
•	Brouwerij 216, 7553 RB, oprichten tiny house (tijdelijk voor
5 jaar) (21-06-2019)
•	Dalmeden 6B, 7559 RA (aanvraag gepubliceerd als Dalmedenweg tegenover 5), oprichten woonhuis (25-06-2019)
•	Deurningerstraat 160A, 160B en 160C, 7557 HK, veranderen
winkelruimte naar 3 studio’s (27-06-2019)
•	Framboos 4A, 7559 RL, plaatsen erfafscheiding en hebben uitweg (26-06-2019)
•	Hagestein 9, 7559 RW (aanvraag gepubliceerd als Hagestein
nabij 3), oprichten woonhuis (27-06-2019)
• J.A. Alberdingk Thijmstraat 2, 7552 HR, vervangen coniferenhaag door schutting (25-06-2019)
•	Kuipersdijk 91, 7552 BH, plaatsen dakopbouw (26-06-2019)
•	Morshoekweg 35, 7552 PE, oprichten woonhuis (25-06-2019)
•	Nijhuisbinnenweg nabij 1 (Oelhorst), Vikkerhoekweg nabij
88 en Twekkelerweg nabij 286 kanaalzijde, 7553 LS, kappen
4 wilgen, 3 elzen, 2 essen, 1 populier en 1 esdoorn (26-06-2019)
•	Oelerschoolpad 14, 7554 SR, verkleinen stal (27-06-2019)
•	Oosterveldsingel nabij 47A, 7558 PJ, kappen 2 eiken
(25-06-2019)
•	Oosterveldsingel 51, 7558 PJ, plaatsen zonnepanelen
(26-06-2019)
•	Pasmaatweg 40, 7556 PH, aanbrengen nieuwe reclame op
gevel (21-06-2019)

•	Wim Sonneveldstraat 15, 7558 LX, handelen in strijd met bestemmingsplan (oprichten overkapping) (21-06-2019)
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.

Uitgebreide procedure
Ontvangen
•	Hennepstraat 4, 7552 DN, vervangen ramen en aanpassen
brandscheiding (17-06-2019)
De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. U kunt te zijner tijd
eventueel zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter
inzage wordt gelegd.

Verleend
Rectificatie
In het Gemeentenieuws van dinsdag 18 juni 2019 was onderstaande bekendmaking per abuis gepubliceerd als ‘Ontvangen’. Dit
moet zijn onder ‘Verleend’.
•	Breemarsweg 411 en 413, 7553 HP, oprichten tankstation
(07-06-2019)
Inzien en beroep
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Het besluit is ten opzichte van het
ontwerpbesluit niet gewijzigd. Tegen dit besluit kunt u desgewenst, gedurende zes weken na de datum van verzending van dit
besluit, een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de afdeling
Bestuursrecht van de rechtbank Overijssel. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.
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Zomerfestival De Drie Straatjes
Tropical Day & Night
Wijkdag Hasseler Es
Hasseloop

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
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.

