Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Bezoek gratis het democratiefestival in Nijmegen!
Hugo Borst, Annemarie van Gaal, Kajsa Ollongren, Alexander
Rinnooy Kan, Erben Wennemars, Maarten van Rossem en Khadija
Arib zijn zo maar wat namen van mensen die aanwezig zijn op
het eerste landelijke democratiefestival. Dit festival vindt plaats
op vrijdag 30 augustus en zaterdag 31 augustus op het eiland
Veur Lent in de Waal bij Nijmegen. Iedereen is welkom!

U kunt er behalve meepraten en luisteren ook genieten van goed
eten en drinken, er is muziek, theater en sport, er zijn exposities, bijzondere excursies én de toegang is gratis. Op dit festival
vieren en ervaren we de democratie: dat we in een land leven
waar je je mening mag geven, waar er verschillen mogen zijn,
en waar we samen keuzes maken, hoe moeilijk dat soms ook is.
Dit festival is overgewaaid vanuit Scandinavië en de Baltische
Staten. Daar is het al jaren populair en komen er tienduizenden
bezoekers naar het festival. Het doel is om mensen bij elkaar
te brengen die elkaar in het dagelijks leven niet zo snel tegenkomen om daarmee de maatschappelijke dialoog te stimuleren.
Meld u aan!
Het festival is gratis toegankelijk. Inschrijven gaat via www.
democratiefestival.nu. Alleen met een ticket komt u het terrein
op. Zorg dus dat u zich aanmeldt.
Gratis meerijden naar Nijmegen?
Wilt u vanuit Hengelo gratis met de bus meerijden naar Nijmegen?
Studio Vers Bestuur regelt het voor u! Stuur vóór 22 augustus
een e-mail naar Anneloes Krone via agm.krone@overijssel.nl dat
u mee wilt rijden vanuit Hengelo. Na 22 augustus ontvangt u
concrete informatie over tijdstippen en opstapplaatsen.
Kijk voor meer informatie op www.democratiefestival.nu.

Collectes

Tot en met 31 augustus wordt er niet gecollecteerd.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Backenhagenlaan 200, 7557 KE, aanbrengen balkon op plat
dak (26-07-2019)
•	Beursstraat 1A, 7551 HP, handelen met gevolgen voor beschermde monumenten (vervangen kozijnen) (19-07-2019)
•	Bornsedijk 60, 7559 PT, kappen 1 eik en 1 berk (25-07-2019)
•	Burgemeester Jansenplein nabij 1, 7551 EC, handelen in
strijd met bestemmingsplan (aanleggen tijdelijk parkeerterrein) (16-07-2019)
•	Drienerparkweg 3, 7552 EA, kappen 1 els (29-07-2019)
•	Drienerparkweg 12, 7552 EB, kappen 2 berken (26-07-2019)
•	Heliosstraat 1 t/m 11 Hermesstraat 71 t/m 81, 7552 BN,
plaatsen 12 erfafscheidingen en hebben 12 uitwegen
(25-07-2019)
•	Kuipersdijk nabij 48, 7552 BJ, bouwen opslaghal (26-07-2019)
•	Markt 15, 7551 CG, veranderen winkelpand en wijzigen gebruik
naar horeca (29-07-2019)
•	M.C. Escherstraat nabij 23, 7556 JG, oprichten 5 woonhuizen
(26-07-2019)
•	Nico Werkmanstraat 1, 7556 LH, kappen 2 Japanse esdoorns
(26-07-2019)
•	Raoul Wallenbergstraat nabij 30, 7557 ZB, oprichten vrijstaand woonhuis en hebben uitweg (27-07-2019)
• Spinnersweg 28, 7553 BL, vernieuwen kozijnen (26-07-2019)
•	Steve Bikostraat 25, 7557 LX, veranderen woonhuis
(22-07-2019)
•	Woolderesweg nabij 105, 7555 LJ, oprichten 79 woonhuizen
(25-07-2019)
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.

Maatregelen tegen fietsendiefstal
En wat kunt u zelf doen?

Daar staat u dan, uw fiets gestolen. U kunt niet weg en vervolgens hebt u er een hoop werk aan om alle zaken te regelen
en dan moet u ook nog een nieuwe fiets kopen. Kortom, fietsendiefstal is een grote bron van ergernis.
De gemeente Hengelo en de politie werken samen aan een actieve aanpak van fietsendiefstal. Zo zijn er fysieke maatregelen in
de openbare ruimte genomen om diefstal tegen te gaan en wordt
ingezet op voorlichting op het gebied van diefstalpreventie.
Maatregelen
De gemeente heeft onlangs camera’s opgehangen bij de fietsflat
naast het station, een bekende ‘hotspot’ als het gaat om fietsdiefstal.
Bij het station worden vier keer per week fout geparkeerde fietsen in de rekken gezet door medewerkers van Tactory Bikes. Als
de medewerkers zien dat een fiets al een tijd op het station staat,
krijgt de fiets een label. Daarop staat de melding dat de fiets
wordt verwijderd als deze er na vier weken nog staat.
Een nette fietsflat met voldoende rekken om de fiets te plaatsen
draagt bij aan het verminderen van het aantal diefstallen.
Preventietips
U kunt zelf ook veel doen om de kans op diefstal te verkleinen.
Zo kunt u gebruik maken van een tweede slot, bijvoorbeeld een
ringslot, beugelslot of kettingslot. Het kost dieven namelijk meer
tijd om twee sloten te forceren dan één. Bovendien zijn veel
dieven gespecialiseerd in één soort slot.

Termijnverlenging
•	Beethovenlaan 18, 7557 BD, veranderen/vergroten woonhuis.
Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met
welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 14-10-2019.
•	Celebesstraat 8, 7556 SV, verbouwen woonhuis. Verlenging
beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met bestemmingsplantoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 07-10-2019.
•	George Breitnerstraat 28, 7556 PR, plaatsen overkapping.
Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met
bestemmingsplantoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 18-10-2019.
•	Haaksbergerstraat 193, 7554 PA, aanpassen gevel en vervangen kozijnen. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken
in verband met welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste
nieuwe beslisdatum 01-10-2019.
•	Morshoekweg 16, 7552 PE, oprichten stallingsruimte voor
groenonderhoud en kappen 11 Amerikaanse eiken. Verlenging
beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
27-09-2019.
•	Oosterveldsingel 1, 7558 PJ, veranderen en vergroten bedrijfspand. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in
verband met welstandtoetsing en bouwbesluittoetsing. Door
dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 15-09-2019.
•	Oosterveldsingel 2, 4A, 4B en 4C, 7558 PK, interne wijziging
brandscheiding. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met bouwbesluittoetsing. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 12-09-2019.

Verleend
•	Anthonie Donkerstraat 16, 7552 LM, plaatsen schutting
(30-07-2019)
•	Beekstraat 20 t/m 98, Brink 110, 114 en 120, Marskant 4,
7551 BV (aanvraag gepubliceerd als Brink 110 en 120 en Marskant 4, 6 en 8), realiseren winkelruimte en 40 woonhuizen in/
op voormalig warenhuis (31-07-2019)
• B.P. Hofstedestraat 23A en 23B, 7551 EN (aanvraag gepubliceerd als Enschedesestraat nabij 36), oprichten 2 appartementen (30-07-2019)
•	Burgemeester Jansenplein 1, 7551 EC, handelen met gevolgen voor beschermde monumenten (interne verbouwing stadhuis) (01-08-2019)
•	Catharinastraat 1, 7555 JP, plaatsen schutting (30-07-2019)
•	Gerrit Peuscherstraat 123, 7558 BC, plaatsen dakkapel
(30-07-2019)
• Jacques Urlusstraat 22, 7558 JS, uitbreiden carport
(30-07-2019)
• Javastraat 38, 7556 SH, verbouwen woonhuis (30-07-2019)
•	Lansinkweg 37, 7553 AG, veranderen en vergroten woonhuis
(30-07-2019)
•	Oude Grensweg 71, 7552 GE, hebben uitweg (29-07-2019)
•	Platinastraat 111, 7554 NC, plaatsen tweede toegangspoort
(31-07-2019)
•	Tulpstraat 53, 7555 BS, veranderen/aanpassen garage naar
praktijkruimte (31-07-2019)

Ook is het belangrijk om de gegevens van uw fiets ergens te
noteren, zoals framenummer of graveercode, slotnummer, merk,
type en kleur van de fiets.
Meer tips?
Op de website www.stopfietsdiefstal.nu vindt u meer tips, maar
ook informatie over het doen van aangifte en waar u op moeten
letten bij het kopen van een fiets (heling). De website bevat ook
bruikbare tips specifiek voor e-bikes.

• T ussen Framboos nabij 2 en Katerveer, 7559 RL, oprichten
7 bruggen (30-07-2019)
•	Zwavertsweg 126, 7552 ML, plaatsen carport (26-07-2019)
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
• Twijnstraat 8, 7553 BS, brandveilig gebruiken kinderdagverblijf (26-07-2019)
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.

Wet bodembescherming
Ingekomen melding
Het college van B en W heeft op 17 juli 2019 een melding op grond
van het Besluit uniforme saneringen ontvangen van Welbions.
Deze melding gaat over het voornemen om een bodemsanering uit
te voeren aan de:
•	Elisabethstraat, kadastrale sectie I, nrs. 3085 en 3325
Als de melding voldoet aan de Wet bodembescherming, dan mag
de melder vijf weken na de ontvangstdatum beginnen met de
sanering.

Instemming schriftelijk verslag
Het college van B en W heeft ingestemd met het schriftelijk verslag van de uitvoering van de bodemsanering aan de:
•	Laan Hart van Zuid/Boekelosebrug, kadastrale sectie K 2258,
2257, 3771 en 3773 (artikel 39c Wbb en artikel 39d Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 7 augustus tot en met 17 september 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.

www.hengelo.nl

07 t/m Muiterweek Beckum
12.08
09.08 Salsa Open Air

dinsdag 6 augustus 2019

Besluit lozen buiten inrichtingen
Maatwerkvoorschrift lozing bemalingswater op
vuilwaterriool
Het college van B en W heeft besloten onder voorwaarden toe
te staan dat bemalingswater wordt geloosd op het vuilwaterriool
aan het:
• Industrieplein, omdat het bemalingswater mogelijk verontreiniging bevat
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 7 augustus
tot en met 17 september 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.

Kortdurend asfaltonderhoud
Van maandag 12 augustus tot en met donderdag 15 augustus
vindt er kortdurend asfaltonderhoud plaats aan diverse straten
in Hengelo, ook ‘s avonds. Eerst wordt een kleeflaag gelegd,
daarop wordt split gestrooid. Niet lang daarna kan het verkeer
weer gebruik maken van de weg.
Het gaat onder andere om de Parallelweg LS, Bornsestraat,
Oldenzaalsestraat, en straten in Beckum, Groot Driene, Hengelose Es, Hasseler Es en op de bedrijventerreinen Twentekanaal
en Westermaat. Bij regen kunnen de werkzaamheden worden
uitgesteld.

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.
• Resedastraat (in fases), tot en met 9 augustus
• Oldenzaalsestraat (tussen Oude Molenweg en Oude Postweg,
incl. kruising Deurningerstraat), tot en met 9 augustus
• Diverse straten in Beckum, Groot Driene, Hengelose Es,
	Hasseler Es en op bedrijventerreinen Twentekanaal en Westermaat (kortdurende hinder), 12 tot en met 15 augustus
• Oldenzaalsestraat (tussen Oude Postweg en Sloetsweg/Beethovenlaan, incl. kruising Deurningerstraat), 9 tot en met
16 augustus
• Oldenzaalsestraat (tussen Sloetsweg/Beethovenlaan en
Hasselerbaan, kruising Josef Haydnlaan/Castorweg open), tot
en met 16 augustus
• Kruising Oldenzaalsestraat/Bornsestraat/Deldenerstraat,
19 tot en met 30 augustus
• Oelerbrug Haaksbergerstraat, 26 tot en met 30 augustus
• Veloursstraat (t.h.v. Brouwerijstraat), 2 tot en met 13 september
• Wagnerstraat, 2 tot en met 17 september
• Oelerbrug Haaksbergerstraat (hinder, 1 rijbaan wisselend
beschikbaar), 31 augustus tot en met 4 oktober
• Willemstraat (tussen Langestraat en Pastoriestraat),
26 augustus 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),
19 augustus tot en met begin december
• Doorgang Burgemeester Jansenplein (t.h.v. Twee Wezen/
Blauwe Engel d.m.v. bloembakken), 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.

