Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Tegemoetkoming bij veel
medisch afval
Hebt u veel medisch afval zoals stoma-, incontinentie- of dialysemateriaal? Dan hebt u waarschijnlijk hogere afvalkosten dan gemiddeld. De gemeente Hengelo vindt dit niet acceptabel. Daarom vergoedt de gemeente een deel van deze kosten. De vergoeding bedraagt maximaal 126 euro. U kunt de tegemoetkoming
vanaf 1 mei aanvragen bij de gemeente.
Aanvragen
Hebt u in 2018 een vergoeding ontvangen, dan hebt u al een
brief thuis ontvangen. Daarbij zit een nieuw aanvraagformulier
met de toetsingscriteria.
Hebt u vorig jaar geen vergoeding ontvangen maar denkt u er
in 2019 wel aanspraak op te kunnen maken, dan kunt u een
aanvraagformulier afhalen bij het Zorgloket in het stadskantoor
aan de Hazenweg 121, of via www.hengelo.nl/medischafval zelf
printen. Het formulier is ook af te halen bij de meeste huisartsen
en apotheken in Hengelo.
Bij het formulier voegt u (opnieuw) een verklaring of bon van uw
apotheker. Ook als u al bij de gemeente bekend bent, moet u opnieuw bewijzen aanleveren. Dien de aanvraag in vóór 1 oktober.
Drempelbedrag
Een bepaald aantal keren dat u restafval aanbiedt, betaalt u
altijd zelf. Dat is het zogenoemde drempelbedrag. De hoogte
van dit bedrag hangt af van welke container u gebruikt - een
ondergrondse container of een zorgcontainer aan huis - en het
bijbehorende tarief. De gemeente vergoedt de kosten op basis
van het aantal keren dat u afval weggooit, minus het drempelbedrag. Voor 2019 is het drempelbedrag maximaal € 35,85.
Hebt u vragen?
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/medischafval of
neem contact op met de gemeente.

De gemeenteraad vergadert
Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 7 mei vanaf 19.30 uur
in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda staan
onder meer:
•	
Verordening fractieondersteuning 2019
•	
Vaststellen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019
•	
Aanpassing convenant en (her)benoemen leden Raad van
Toezicht OSG
•	
Verzoek tot advisering over aanvraag aanwijzing lokale publieke
media-instelling door Stichting Lokale Omroep Hengelo
Aansluitend vanaf ± 20.30 uur is er een Politieke Markt over:
•	
Herziening Reglement van Orde voor de vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad en Politieke Markt

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag 8 mei
in Berflo Hengelo, Apolloplein 1. Het programma is als volgt:
Theaterzaal
19.30 - 20.30 uur
20.45 - 21.30 uur
		
21.30 - 22.15 uur

Huishoudelijke Ondersteuning
Bestemmingsplan Buitengebied, herziening
Nijhuisbinnenweg 16
Bestemmingsplan Buitengebied, Bornsedijk 80

Pallas/Athena (boven)
19.30 - 20.30 uur	Toelichting Veilig Verkeer Nederland,
		
afdeling Hengelo
20.45 - 22.00 uur	Concept Meerjarenplan lokaal gezondheidsbeleid
Zeus (boven)
19.30 - 20.30 uur Energielabels vastgoed gemeente Hengelo
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.

Collectes

Tot en met 4 mei wordt er niet gecollecteerd. Van 6 tot en met
11 mei collecteert de Maag Lever Darm Stichting.

Militaire oefening

Van maandag 6 mei tot en met donderdag 16 mei is er een militaire oefening in het gebied tussen Apeldoorn, Deventer, Borne,
Hengelo, Haaksbergen, Eibergen, Lichtenvoorde, Doetinchem en
Velp. De militairen verplaatsen zich te voet en met terreinvoertuigen. Ze zijn bewapend maar er wordt geen (oefen)munitie
gebruikt. In het weekend wordt niet geoefend.

Stille tocht via langere route

Herdenking 4 mei
Op zaterdag 4 mei worden ook in Hengelo tijdens de Nationale
Herdenking allen herdacht, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties
en bij vredesmissies.
Stille tocht
Vanwege wegwerkzaamheden in de binnenstad is dit jaar de route
langer en vertrekt de stille tocht tien minuten eerder.
Om 19.30 uur vertrekt men vanaf het monument ‘Dank aan onze
bevrijders’ aan het Bevrijderslaantje. Het Tamboerkorps Liberation
loopt voorop en roffelt de dodenmars. De route gaat via de Pastoriestraat, Marktstraat en Brinkstraat langs de terrassen naar het
herdenkingsmonument op het Burgemeester Jansenplein. Muziekvereniging Armonia speelt gepaste muziek voor het stadhuis.
Na het blazen van de Taptoe worden om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen. Vervolgens legt het gemeentebestuur
een krans, waarna het orkest twee coupletten van het Wilhelmus
speelt. Daarna kunnen andere mensen en organisaties kransen of
bloemen leggen bij het monument.
Herdenkingsbijeenkomst
Aansluitend rond 20.20 uur is er een herdenkingsbijeenkomst in
de Lambertusbasiliek, georganiseerd door de Stichting 4 mei Herdenkingsbijeenkomst Hengelo. Het thema dit jaar is ‘In vrijheid
kiezen’.

Officiële bekendmakingen
Beleidsregels voor toepassing van de
Wet Bibob
Concept
Het college van B en W en de burgemeester - elk voor zover het
de eigen bevoegdheid betreft - heeft op 9 april 2019 de concept
beleidsregels voor toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) vastgesteld. Met de toepassing van de Wet Bibob en de bijbehorende
beleidsregels wil de gemeente Hengelo voorkomen dat misbruik
wordt gemaakt van bestuurlijke besluitvormingsprocessen met
als doel ze te gebruiken voor het plegen van strafbare feiten, of
om uit strafbare feiten verkregen vermogen te benutten.
Inzien en zienswijzen
U kunt de concept beleidsregels en de bijlagen van 1 mei tot en
met 11 juni 2019 inzien via www.hengelo.nl > Actueel. Tijdens
de inzagetermijn kunt u schriftelijk zienswijzen indienen bij het
college van B en W, respectievelijk de burgemeester. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Lyan Davina.

Bestemmingsplannen
Ontwerp
•	Parapluherziening Wonen
Deze parapluherziening gaat over het schrappen van verborgen
plancapaciteit in bestemmingsplannen en het voorkomen van
splitsen van (grote) woningen in kleine appartementen. Hiertoe
wordt aan diverse nader aangeduide bestemmingsplannen een
artikel toegevoegd waarin bepaald wordt dat ‘het bestaand aantal (on)zelfstandige woonheden niet vergroot mag worden’. Deze
herziening past in het landelijk en provinciaal beleid (‘Ladder van
duurzame verstedelijking’) en in de gemeentelijke Woonvisie.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken
van 1 mei tot en met 11 juni 2019 op afspraak inzien in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl/?id=NL.
IMRO.0164.BP0127-0201. Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met Geri Dijkhuis. Tijdens de inzagetermijn
kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 2367460. Voor het
mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met
Geri Dijkhuis. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar
maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Boekeloseweg 44, 7553 DN, veranderen woonhuis en bedrijfsruimten (opsplitsen in 5 units, 2 zelfstandige woonruimtes en
3 bedrijfsruimtes) en plaatsen erfafscheiding (17-04-2019)
•	Breukersweg 28A, 7552 EJ, uitbreiden woonhuis (15-04-2019)
•	Brusselstraat nabij 121 (kavel 04), 7559 NW, oprichten
woonhuis en hebben uitweg (16-04-2019)

Gastspreekster is Marijke Agterbosch, voormalig stadsdichter en
nu nachtburgemeester ‘Freule van de Nacht’. Marijke Agterbosch
en leerlingen van de Paus Joannesschool en basisschool Mikado
lezen zelfgeschreven gedichten voor. Evelien van Gelder, nabestaande van in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Hengelose
Joodse familieleden, draagt een Gebed voor Vrede voor. Leerlingen van Oyfo, onder leiding van Bert Fransen, zorgen voor de
muzikale invulling. Louis ten Vregelaar bespeelt het orgel.
U bent van harte welkom bij deze herdenkingsplechtigheden.
•	Brusselstraat nabij 121 (kavel 05), 7559 NW, oprichten
woonhuis en hebben uitweg (16-04-2019)
•	Framboos 4A, 7559 RL, plaatsen erfafscheiding en hebben uitweg (15-04-2019)
•	Ganzenbosdijk 7, 7554 PS, hebben uitweg (16-04-2019)
•	Heliosstraat 1 t/m 11 (oneven) en Hermesstraat 71 t/m 81
(oneven), 7552 BN, plaatsen 12 erfafscheidingen en hebben
12 uitwegen (16-04-2019)
•	Jan van der Nootstraat 50, 7552 XC, oprichten erker (17-04-2019)
•	Mensinkweg 33, 7554 RX, herbouwen schuur tot woonhuis en
oprichten kapschuur (18-04-2019)
•	Sloetsweg 153, 7556 HM, dichtmaken vides onderwijsvleugels
(17-04-2019)
•	Straatsburg nabij 32, 7559 NM, vervangen handelsreclame
(23-04-2019)
• Vosboerweg 7, 7556 BT, aanpassen gevel (17-04-2019)
•	Wim Kanstraat 16, 7558 ZW, verplaatsen uitweg (15-04-2019)
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
•	Muiderslot nabij 16 (kavel 4), 7559 RZ (aanvraag gepubliceerd als Muiderslot nabij 3), oprichten woonhuis en hebben
uitweg. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in
verband met bestemmingsplan. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 04-06-2019.

Verleend
• Beckumerschoolweg 3, 7554 PX, verplaatsen uitweg
(24-04-2019)
•	Breukersweg 13-15, 7552 EH, handelen in strijd met bestemmingsplan (realiseren escaperoom en woonhuis in kantoorpand) (19-04-2019)
•	Brouwerij 210, 7553 RB, oprichten tiny house (tijdelijk voor
5 jaar) (24-04-2019)
•	Buigerij 32, 7553 PD, handelen in strijd met bestemmingsplan
(onderverhuur/kamerbewoning) (18-04-2019)
•	Deldenerstraat 47, 7551 AB, veranderen kantoor in appartement (24-04-2019)
•	Oldenzaalsestraat 155, 155A en 157, 7557 GJ (aanvraag gepubliceerd als Oldenzaalsestraat 155 en 157), veranderen bestaand pand (wijzigen reeds verleende omgevingsvergunning
O-2018-0651) (17-04-2019)
•	Woolderesweg 149, 7555 LL, veranderen gevelreclame en aanbrengen nieuwe handelsreclame (18-04-2019)
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
Verleend
•	Woolderesweg 41 t/m 51, 7555 LH, brandveilig gebruiken
woon-/zorggebouw (gebouw 1) (24-04-2019)
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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.

Besluiten intrekking vergunning
Het college van B en W heeft besloten de bouwvergunningen/
omgevingsvergunningen in te trekken voor:
•	Betelerweg 21B, 7554 RB, oprichten woonhuis, geen gebruik
gemaakt van de bouwvergunning (23-04-2019)
•	Bornsedijk 23, 7559 MB, oprichten woonhuis, geen gebruik
gemaakt van de bouwvergunning (17-04-2019)
•	Torenlaan 56, 7559 PJ, oprichten woonhuis, geen gebruik gemaakt van de bouwvergunning (23-04-2019)
Bezwaar
Bent u belanghebbende, dan kunt u tot en met 11 juni 2019 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.

Evenementenvergunningen
Verleend
•	Bevrijdingsdag Stravinsky, Burgemeester Jansenplein nabij
20, 5 mei 2019
•	Kinderspringparadijs Jumpingworld, veld Boerhaavelaan,
8 tot en met 19 mei 2019
•	Live muziek tijdens koopavonden, hoek Brinkstraat/
Enschedesestraat, 2 mei tot en met 26 september 2019
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken na de datum van verzending van het besluit naar de aanvragers 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.

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:
•	Berfloweg 1, kadastrale sectie S 819 (artikel 39c Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 1 mei tot
en met 11 juni 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.

Besluit lozen buiten inrichtingen
Maatwerkvoorschrift lozing bemalingswater
op vuilwaterriool
Het college van B en W heeft besloten onder voorwaarden toe
te staan dat verontreinigd bemalingswater wordt geloosd op de
gemeentelijke riolering aan:
•	Industrieplein, in verband met herinrichting
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 1 mei tot
en met 11 juni 2019 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
Gehandicaptenparkeerplaatsen
Het college van B en W heeft besloten de volgende gehandicaptenparkeerplaatsen toe te wijzen:
•	Carl Muckstraat, eerste linker plaats van 6, tegenover nr. 122
(reeds bestaand)
•	Hennepstraat, eerste rechter plaats, links van centrale ingang
wooncentrum De Korenbuurt
•	Kievitstraat, plaats tegenover nr. 28
•	Palfijnstraat, te creëren plaats voor nr. 23
•	Pasteurstraat, eerste linker plaats voor nr. 124
•	Paul Steenbergenstraat, eerste linker plaats bij centrale
ingang appartementencomplex nrs. 1 t/m 79
•	Pierre Monteuxstraat, eerste rechter plaats van 6, ter hoogte
van nr. 41
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 juni 2019 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Inleveractie bij Milieupark
Hebt u afgedankte elektrische apparaten of oude spaarlampen
die u graag kwijt wilt? Lever ze snel in bij het Milieupark aan de
Wegtersweg. U ontvangt dan gratis een vrolijk Wecycle Recycle
memo-spel. Wacht hier niet te lang mee, want op = op!
Het Milieupark is open van maandag tot en met zaterdag van
09.00 tot 16.00 uur.

Naar het Milieupark?

02.05
04.05
05.05
t/m 05.05
05.05

Live muziek op koopavonden (t/m 26.09)
Stille Tocht/Herdenking
Bevrijdingsdag
Oranjekermis
Start Cultuurpodium
Houtmaat (t/m 29.09)

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.
• Cesar Franckstraat (tussen Ravelstraat en Debussystraat),
1 tot en met 4 mei, 7 en 8 mei
• Artemisstraat, 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
• Cesar Franckstraat (tussen Debussystraat en bocht), 13 tot
en met 17 mei, 20 tot en met 24 mei, 27 en 28 mei
• Buitenweg (tussen Oelerweg en Ketelstraat/Eendrachtstraat),
tot en met 7 juni
• Dijksweg (t.h.v. Johannes Vermeerstraat), tot en met 7 juni
• Kuipersdijk (tussen Breemarsweg en inrit FBK-stadion, richting Enschedesestraat), 30 april tot en met 7 juni
• Langelermaatweg (deels tot kruising Laan Hart van Zuid),
tot juni
• Boekelosebrug, tot juni
• Burgemeester Jansenplein (tussen Hotel Nationaal en
Willemstraat), tot en met 20 juni
• Langestraat (tussen Burgemeester Jansenplein en Deldenerstraat), tot en met 26 juli

Wegwijzer
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
WhatsApp:
Website:
Contact:
Facebook:

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

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
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.

