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Hengelo in het kort
NL-Alert controlebericht

Schulden? Trek op tijd aan de bel

Op maandag 3 juni heeft de overheid een NL-Alert controlebericht uitgezonden. Als u dit bericht hebt ontvangen, dan is
uw mobiel juist ingesteld voor NL-Alert.
NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties zoals een grote brand, gaslekkage, terroristische
aanslag of noodweer. Als er zo’n situatie bij u in de buurt is,
ontvangt u een tekstbericht op uw mobiel. Hierin staat precies
wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt
doen. Kijk voor meer informatie op www.nl-alert.nl.

Dit is André. André had enorme schulden. Had hij maar eerder aan de bel getrokken. “Als
je schulden hebt, praat erover!”. Erover praten is de eerste stap naar een oplossing.

Gemeente gesloten

De gemeente is maandag 10 juni (tweede pinksterdag) gesloten.

De gemeenteraad vergadert

Kom uit je schuld!

HULP VRAGEN BIJ DE
GEMEENTE OF TOCH EEN
EXTRA LENING AFSLUITEN?

Veel Nederlanders hebben geldproblemen. Als we schulden hebben, wachten we gemiddeld 5 jaar
met hulp zoeken. Dat is zonde. Want als je zo lang wacht, wordt het bedrag ruim 10 keer zo hoog.
Met wie kan ik praten?
Kijk in je directe omgeving. Is er iemand met wie je over je geldproblemen kunt praten? Wie
kun je vertrouwen? Vaak is er een vriend, een buur, een collega of familielid, dat je een luisterend oor kan bieden. Zo zet je de eerste stap naar een oplossing.
Ga naar de gemeente
Je kunt ook bij de gemeente terecht. Je kunt bellen met het Zorgloket, via het telefoonnummer 074 - 245 91 31. Eerst wat meer weten? Kijk op www.komuitjeschuld.nl voor verhalen
van mensen die in een zelfde situatie als jou zaten en daar uit zijn gekomen.

- €9.881
KOMUITJESCHULD.NL

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 11 juni vanaf 19.30 uur
in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda staan
onder meer:
• Concept jaarstukken Gemeenschappelijke regelingen 2019
• Verordening fractieondersteuning 2019
• Wijzigen huidige ontsluiting appartementen Beuckschool aan
Mr. P.J. Troelstrastraat
• Uitvoeringskrediet herinrichting Deldenerstraat vanaf
Langestraat t/m kruising Bornsestraat en Oldenzaalsestraat
• Benoeming lid Raad van Toezicht OSG

Politieke Markten

De gemeenteraad houdt een extra Politieke Markt op dinsdag 11
juni in de Schouwburg Hengelo (aansluitend op de raadsvergadering). Op de agenda staat:
21.00 - 22.30 uur Eerste Beleidsrapportage 2019
Er is ook een extra Politieke Markt op woensdag 12 juni in
Berflo Hengelo, Apolloplein 1. Het programma begint om 19.00
uur en is als volgt:
Theaterzaal
19.00 - 20.15 uur Kaders en thema’s Omgevingsvisie buitengebied
20.30 - 22.30 uur Concept Kadernota
Pallas/Athena (boven)
19.00 - 19.45 uur Bestemmingsplan Elisabethstraat
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 8 juni collecteert het Epilepsiefonds. Van 11 tot en
met 15 juni collecteert het Oranjefonds.

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.
• 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), tot en met 7 juni, 11 juni tot en
met 26 juli
• Burgemeester Jansenplein en Langestraat, tot en met 26 juli

• Tuindorpstraat 120, 7555 CS, splitsen woonhuis in 2 wooneenheden (26-05-2019)
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.

Verleend
• Borgharen 16 (kavel 16), 7559 PZ, (aanvraag gepubliceerd
als Borgharen nabij 11) oprichten woonhuis en hebben uitweg
(29-05-2019)
• Langestraat 21 en Willemstraat 44, 7551 DX, veranderen en
vergroten horecapand (27-05-2019)
• Markt 6, 7551 CG, intern verbouwen (24-05-2019)
• Mozartlaan 1, 7557 DK, vervangen handelsreclame (24-05-2019)
• Oosterveldsingel 44, 7558 PK, hebben uitweg (28-05-2019)
• Vosboerweg 7, 7556 BT, aanpassen gevel (28-05-2019)
• Wim Kanstraat 16, 7558 ZW, verplaatsen uitweg (29-05-2019)
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.

Geweigerd
• St. Janstraat 2, 7557 HV, handelen in strijd met bestemmingsplan (splitsen woonhuis in twee wooneenheden) (23-05-2019)
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.

Uitgebreide procedure
Ontvangen
Rectificatie
De aanvraag is in week 21 gepubliceerd als een reguliere aanvraag, bij nader onderzoek is gebleken dat het gaat om een uitgebreide aanvraag.
• Albersdijk 20, 7554 RJ, plaatsen 56 zonnepanelen (11-05-2019)
De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. U kunt te zijner tijd
eventueel zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter
inzage wordt gelegd.

Officiële bekendmakingen

Evenementenvergunningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Reguliere procedure
Ontvangen
• Asveldweg 11 en 19, 7556 BR, aanbrengen verbindingsbrug
(27-05-2019)
• Deldenerstraat 99, 7551 AC, hebben uitweg (27-05-2019)
• J. Frankstraat 1, 7555 SP, hebben tweede uitweg (25-05-2019)
• Mussenstraat 6, 8 en 10, 7557 BW, wijzigen brandscheidingen
wooncomplex (23-05-2019)
• Oelerschoolpad 14, 7554 SR, verkleinen stal (23-05-2019)
• Opaalstraat 31, 7554 TS, veranderen bedrijfspand (cleanroom,
interne verandering) (27-05-2019)
• Platinastraat 111 (zijde Vöckersweg), 7554 NC, hebben uitweg
(16-05-2019)

• Tropical Night, Binnenstad Hengelo, 6 juli 2019
Volledigheid, inzien en zienswijzen
Nadat de aanvraag is ontvangen, beoordeelt de gemeente of de
aanvraag volledig is. Als de aanvraag niet volledig is, krijgt de
aanvrager een verzoek om aanvulling. De behandeltermijn wordt
dan tijdelijk stilgezet.
U kunt de desbetreffende stukken gedurende tien werkdagen na
de datum van publicatie op afspraak inzien bij de afdeling Regulering en Toezicht in het gebouw Markant aan de Deldenerstraat
59. Tijdens de inzagetermijn kunt u zienswijzen indienen. Voor
inzien, meer informatie of het indienen van zienswijzen 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:
• Enschedesestraat 226 - 234, kadastrale sectie N 1330, 1129 en
1130 (artikel 39b zesde lid Wbb)
• Zuidelijke Havenweg 40, kadastrale sectie E 2770 (artikel 39c
Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 5 juni
2019 tot en met 16 juli 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 zes weken na publicatie van dit besluit
bezwaar maken bij het college van B en W. Kijk voor meer informatie
op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

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.

FBK Dubbele Mijl
Pinksterfeesten
Beckum
Korenfestival Amusing
Hengelo
08.06 Standwerkersconcours
09.06 FBK Games
09.06 Twents Speciaalbier
Festival

06.06
07 t/m
10.06
08.06

