Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
De gemeenteraad vergadert
Politieke Markt

De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag
4 september in Berflo Hengelo, Apolloplein 1. Het programma
is recent gewijzigd en is nu als volgt:
Theaterzaal
19.30 - 21.00 uur Leertuin integraal werken en privacy
21.15 - 22.15 uur Verordening maatschappelijke ondersteuning
		
2019
Pallas/Athena (boven)
19.30 - 21.00 uur Marktverordening 2019 en concept Markt		
reglement 2019
21.15 - 22.15 uur Rekenkameronderzoek ‘Veiligheidsregio Twente’
Wilt u weten hoe u mee kunt praten? Kijk dan op www.hengelo.nl/
politiekemarkt.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 17 september vanaf
19.30 uur in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de
agenda staat onder meer een voorstel over de 2e 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 op www.hengelo.nl/bestuursagenda. U kunt ook
gebruik maken van de computers bij het Publieksplein in het
stadskantoor.

Blijf op de hoogte via
Hengelo.NU
Er wordt hard gewerkt aan een levendige binnenstad! Wilt u
het laatste nieuws over onze binnenstad digitaal ontvangen?
Abonneer u op de digitale nieuwsbrief via www.hengelo.nu/
nieuwsbrief.

Onkruidbeheersing in Hengelo
Overal in Hengelo ziet u het hele jaar mensen aan het werk
om het groen in de openbare ruimte goed te onderhouden.
Medewerkers van Gildebor of andere groenbedrijven doen dat
in opdracht van de gemeente Hengelo. Deze periode zijn ze
vooral druk bezig met het beheersen van onkruid, dat nu de
grond uit schiet. Het recente weertype - warm en vochtig helpt niet: sommige soorten onkruid groeien nu wel 10 centimeter per dag! Wat doet de gemeente Hengelo hiertegen? Of
beter gezegd: wat kán de gemeente hiertegen doen?
Een grote uitdaging
Na het afschaffen van het bestrijden met gif is de aanpak van
onkruid in het openbaar groen en op de verharding voor de gemeente een grote uitdaging. Want bij duurzame methoden steekt
onkruid sneller de kop op dan bij chemische verdelging.
Aanpak onkruid
Het beeld van vroeger dat werd bereikt met bestrijding met gif
krijgen we niet meer terug. Waar voorheen 1 à 2 keer per jaar
bestrijden met gif genoeg was, is nu soms 7 à 8 keer duurzaam
bestrijden nog niet genoeg. De gemeente is nu dan ook van
onkruidbestrijding naar onkruidbeheersing gegaan. De aanpak is
als volgt:
•	Onkruid op stoepen en klinkerstraten wordt bestreden met hete
lucht (max. 400 - 500 graden). De hitte beschadigt het wortelstelsel. De kans dat de plant terugkomt, neemt na een aantal
behandelingen steeds verder af.
•	In het openbaar groen wordt geschoffeld en (mechanisch)
geplukt.
•	Daarnaast worden alle straten preventief met de veegmachine
geveegd.

Officiële bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Ontwerp
•	Hengelo Noord, Slangenbeek

Vrijwilligers Taal in de Wijk
gezocht
Taal in de Wijk, een samenwerking tussen de gemeente Hengelo
en het ROC van Twente, is op zoek naar vrijwilligers die taalles kunnen geven aan kleine groepen volwassen anderstaligen
op beginnersniveau in de wijkcentra Hengelose Es, Sterrentuin
of Berflo Hengelo. Bij voorkeur hebt u ervaring in het (basis)
onderwijs en bent u een zelf te kiezen vaste ochtend per week
beschikbaar van 09.30 tot 11.30 uur, met uitzondering van de
schoolvakanties. U krijgt inhoudelijk en praktisch professionele
ondersteuning.
Meer weten of aanmelden?
Wilt u meer informatie of zich aanmelden, dan kunt u contact
opnemen met Thea van Dijk of Truus Pross van het ROC, via
e-mail tvandijk@rocvantwente.nl of tpross@rocvantwente.nl.

Download Twente Milieu app

Kent u de handige app van Twente Milieu al? Dé app op het
gebied van afval.
• Vergeet nooit meer wanneer welke bak aan straat mag door de
handige afvalkalender met herinneringsfunctie.
• Zoek op welk afval in welke bak mag.
• Navigeer naar de dichtstbijzijnde verzamelcontainer.
• Maak melding van een volle/defecte/vergeten container of
van illegale dump.

Voor het plangebied Hengelo Noord, Slangenbeek heeft de gemeenteraad op 20 maart 2007 een bestemmingsplan vastgesteld.
Het ontwerp bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek is
de actualisatie van het bestemmingsplan uit 2007. Dit is een
conserverend plan, waarin het huidige gebruik wordt vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden dus niet meegenomen in
het bestemmingsplan. De grens van het bestemmingsplan wordt
globaal gevormd door de Beneluxlaan, Kalmarstraat, Topweg,
Salamanderstraat, Vleermuisstraat, Deurningerstraat, Parelmoervlinder, Hageheld, Duizendpoot en Sprinkhaan (Dalmeden maakt
geen deel uit van dit gebied).
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 4 september tot en met 15 oktober 2019 op afspraak
inzien in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.
hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0112-0201. Voor het maken van
een afspraak kunt u contact opnemen met Geri Dijkhuis of Bertien Scholten. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk,
mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad
o.v.v. zaaknummer 2424568. Voor het mondeling indienen van
zienswijzen kunt u contact opnemen met Geri Dijkhuis of Bertien
Scholten. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken
via www.hengelo.nl/rozienswijze.

Onherroepelijk
De volgende bestemmingsplannen zijn onherroepelijk geworden.
• Elisabethstraat, op 14 augustus 2019
• Buitengebied, Bornsedijk 80, op 10 juli 2019
• Buitengebied, Rotersweg 23, op 28 augustus 2019
Het bestemmingsplan Elisabethstraat is op 25 juni 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Het vastgestelde bestemmingsplan
en de bijbehorende stukken lagen van 3 juli tot en met 13 augustus 2019 ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn is geen beroep
ingesteld bij de Raad van State.
Het bestemmingsplan Buitengebied, Bornsedijk 80 is op 21 mei
2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 29 mei tot
en met 9 juli 2019 ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn is geen
beroep ingesteld bij de Raad van State.

De app is beschikbaar voor smartphones en tablets met iOS,
Android of Windows. U kunt de app downloaden in de App- of
Playstore op uw apparaat.

Het bestemmingsplan Buitengebied, Rotersweg 23 is op 25 juni
2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 17 juli tot
en met 27 augustus 2019 ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn
is geen beroep ingesteld bij de Raad van State.

Natuur in evenwicht
Onkruid verwijderen zonder gifstoffen is milieuvriendelijker en
is een van de maatregelen om de natuur weer in evenwicht te
brengen. De gemeente zet op verschillende manieren in op biodiversiteit. Zo maait men veel bermen nog maar 2 keer per jaar,
waardoor u meer bloemen en kruiden in de bermen ziet staan.
Hier komen bijen, hommels en vlinders op af, die weer belangrijk
zijn voor de bestuiving en verspreiding van soorten.
Bij herinrichtingen houdt de gemeente ook veel rekening met een
evenwichtige natuur.
Wilt u hier meer over weten? Lees dan verder op www.hengelo.nl/
groenonderhoud.

Inzien
U kunt de bestemmingsplannen op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg
121 en op www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0122-0301
(Elisabethstraat), www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP01250301 (Buitengebied, Bornsedijk 80) en www.hengelo.nl/?id=NL.
IMRO.0164.BP0124-0301 (Buitengebied, Rotersweg 23).

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Christiaan Langefeldstraat 2, 7558 CS, vervangen handelsreclame (23-08-2019)
De publicatie van bovenstaande aanvraag 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
•	Drienerwoldeweg nabij 29, 7552 PC, oprichten schuilstal. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met
de bouwbesluit- en welstandtoetsing. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 21-10-2019.
•	Hazenweg 61, 7556 BM, aanbrengen hekwerk op dakrand bedrijfspand. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in
verband met de constructieberekening. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 18-10-2019.

Verleend
•	Adriaen Brouwerstraat 9 en 11, 7556 PT (aanvraag gepubliceerd als Adriaen Brouwerstraat nabij 8), oprichten dubbel
woonhuis en hebben uitweg (26-08-2019)
•	Bandoengstraat 7, 7556 TE, kappen 1 iep, 3 acacia’s en
8 platanen (27-08-2019)
•	Bornsedijk 60, 7559 PT, kappen 1 eik en 1 berk (27-08-2019)
•	Bornsedijk 60, 7559 PT, veranderen en vergroten woonhuis en
kappen 1 berk en 1 zomereik (wijziging reeds verleende vergunning O-2019-0021) (27-08-2019)
•	De Wermerweg 1, 7552 GV, kappen 1 conifeer en 2 dennen
(27-08-2019)
•	Drienerparkweg 12, 7552 EB, kappen 2 berken (27-08-2019)
•	Hans Richterstraat 3, 7558 DM, veranderen garagedeur door
vast kozijn met loopdeur (27-08-2019)
•	Wilgenweg 11, 7556 HD, oprichten erker (27-08-2019)
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
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Hengelo in het kort
Hebt u al een vrijwilliger
genomineerd?
Wilt u een Hengelose vrijwilliger bedanken
voor zijn of haar grote inzet? Dan kunt u
diegene voordragen voor een prijs: de zogenoemde Vrijwilligersaward. Daaraan is
ook een geldprijs verbonden. Zo laat u uw
waardering blijken. U mag ook een groep
voordragen.
De awards worden uitgereikt tijdens een feestelijke avond op
dinsdag 12 november in de Schouwburg Hengelo.
Nomineren
Nomineren kan tot 24 oktober. Ga naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl > Waardering/Nomineren, of haal een aanmeldingsformulier op bij het Servicepunt Vrijwilligerswerk in het
stadskantoor. Geef aan wat de vrijwilliger zo bijzonder maakt en
waarom hij/zij de award verdient. Op de website staat ook een
leuk filmpje.
Servicepunt Vrijwilligerswerk
E-mail: info@servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl
Telefoon: 088 - 945 5750
Bezoekadres: begane grond stadskantoor, Hazenweg 121
Open: maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 14.00 uur,
woensdag van 09.00 tot 16.00 uur

Collectes

Tot en met 7 september collecteert KWF Kankerbestrijding. Van
9 tot en met 14 september collecteert het Prinses Beatrix Spierfonds.

06.09
06 &
07.09
07.09
08.09
08.09

Nacht van de Korte Film
Samenloop voor Hoop
Jaarfeest Nijverheid
Watertoren Festival
Flaneer Outdoor

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.
• Boortorenweg (t.h.v. Boekeloseweg/hinder), 5 september
18.00 uur tot 6 september 06.00 uur
• Wegtersweg (hinder), 5 september 18.00 uur tot 6 september
06.00 uur
• Oelerbrug Haaksbergerstraat, tot en met 6 september
• Wegtersweg (deels), 6 september 19.00 uur tot 7 september
07.00 uur
• Wegtersweg (deels), 7 september 18.00 uur tot 8 september
02.00 uur
• Brouwerij (westzijde), tot en met 17 september
• Veloursstraat (t.h.v. Brouwerij), 5 tot en met 17 september
• Brouwerij (oostzijde), 12 tot en met 17 september
• Brouwerij helling naar parkeergarage, 16 en 17 september
• Wagnerstraat, tot en met 17 september
• Castorweg/Weusthagstraat/Jeroen Boschstraat, 2 september tot en met 4 oktober
• Largohof (mobiele kraan), 16 september tot en met
4 oktober (overdag)
• Oelerbrug Haaksbergerstraat (hinder, 1 rijbaan wisselend
beschikbaar), 6 september tot en met 11 oktober
• Willemstraat (tussen Langestraat en Pastoriestraat), tot en
met 1 november
• Kruising Willemstraat/Pastoriestraat, 14 oktober tot en
met 1 november
• Kruising Deldenerstraat/Langestraat, half oktober tot en
met half november
• Deldenerstraat (tussen Bornsestraat en Langestraat), tot en
met begin december
• 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.

