Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Herdenkingsmonumenten in
kaart gebracht
Op 4 mei hebben wij alle mensen herdacht die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Op meerdere plekken in Hengelo bestaan herdenkingsmonumenten en
stolpersteine (steentjes in het trottoir) die herinneren aan de
slachtoffers. Al deze monumenten, inclusief achtergrondinformatie, zijn nu te vinden op www.hengelo.nl/cultuurwaarden. Op
deze kaart zijn de herdenkingsmonumenten met een vierkantje
en een ‘H’ aangegeven. De stolpersteine zijn de ‘gouden’ vierkantjes. Let op: niet alle herdenkingsmonumenten zijn openbaar
toegankelijk.

Een lang weekend vol kunst en cultuur

Wij kleuren de stad!

Van 16 tot en met 19 mei is de binnenstad van Hengelo één
groot podium voor kunst en cultuur. Onder het motto Wij kleuren de stad vertonen drie festivals en één kunstroute hun kunsten. Laat u verrassen door orkesten, koren, dans- en theatergroepen en beeldend kunstenaars.
WAK19
Op donderdag 16 mei bijt WAK19 - het jaarlijkse amateurkunstenfestival - het spits af. In de Waterstaatskerk zorgen enthousiaste
koren en de Drumfanfare Hengelo voor een verrassende avond.
Dezelfde avond zijn er ook optredens bij café De Cactus, Theater
Chez Ratatouille en Brasserie So Nice.
Op vrijdagavond 17 mei is er een groot meezingfestival bij Brasserie So Nice.
Op zaterdag 18 mei kunt u op diverse locaties genieten van optredens van orkesten, koren, dansgroepen en theateracts. Ook
kunt u de hele middag terecht bij het Montmartre-schilderplein
aan de Molenstraat. Iedereen mag aanschuiven om mee te schilderen of te tekenen onder begeleiding van schilders/tekenaars.
U vindt het volledige programma in het weekblad van volgende
week. Nu al nieuwsgierig? Kijk dan op of www.facebook.com/
wak.hengelo of www.kunstinhengelo.nl.

Aanvullingen?
Hebt u op- of aanmerkingen of aanvullende informatie, dan kunt u
dit doorgeven aan de gemeente via e-mail gemeente@hengelo.nl.
Vermeld als onderwerp ‘Herdenkingsmonumenten’.
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Kunsten op Straat
Op vrijdagavond 17 mei zijn er twee straattheateracts te zien
op het Schouwburgplein. Op zaterdagmiddag 18 mei zijn tien

verschillende acts te zien, die meerdere keren optreden. Kijk
voor meer informatie over alle artiesten en de locaties op www.
kunstenopstraathengelo.nl.
Street Art
Op zaterdag 18 mei en zondag 19 mei verzorgen diverse artiesten
jamsessies op het Schouwburgplein, voor de Telgenflat en op het
Beekplein. Street Art kunstenaars zijn aan het werk te zien op
muren in de binnenstad.
RAAMKUNST
Tot en met 21 mei is werk van beeldend kunstenaars te bewonderen in meer dan 60 winkeletalages. Kijk voor de deelnemende
kunstenaars en route op www.raamkunsthengelo.nl.
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Reuring in de Stad

Op zaterdag 11 mei herleven in de binnenstad vroegere tijden
met allerlei leuke en historische activiteiten. Met oude ambachten, landbouwmachines en koetsen, prachtige historische
kostuums, ouderwetse spelletjes voor de kinderen, lekkernijen,
dans en muziek.
Op de warenmarkt is er elk heel uur een stuntverkoop van producten met ouderwetse prijzen. De marktkooplieden zijn ook
authentiek gekleed en hebben scherpe aanbiedingen. Kortom,
er is volop te beleven en genieten voor jong en oud.

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 ROC van Twente
(Educatie), via e-mail tvandijk@rocvantwente.nl of tpross@
rocvantwente.nl.

Adres gezocht

De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende
personen:
Naam
Geboren
Naam
Geboren
Akcay, J.
Akyilmaz, I.M.
Beňáková, S.
Coimbra Ferreira, M.
Dunya Zahir Abbas
Edelenbos, H.J.
Kappert, S.
Koebar, R.
Leusink, M.

14-06-1977
31-08-1994
13-03-2000
24-02-1996
22-09-1991
25-01-1964
11-07-1998
18-09-1962
05-11-1976

Lhari, A.
Mensing, P.
Merucza, G.
Morris, E.E.E.
Nijhof, J.
Pulles, A.
Sluijs, V.P.J.
Wessels, L.R.

02-04-1992
20-10-1997
20-12-1980
17-01-1986
12-09-1989
23-01-1996
04-08-1982
27-07-1999

Deze personen zijn verhuisd zonder dit aan de gemeente door
te geven. Als u genoemd wordt in deze lijst, neem dan contact
op met de afdeling Burgerzaken. Tegelijk met deze publicatie
verzendt de gemeente een brief naar uw laatst bekende adres.
Als de gemeente binnen vier weken geen nieuwe adresgegevens
ontvangt, wordt u uitgeschreven uit de basisregistratie personen
(BRP). Dat betekent dat u bijvoorbeeld niet meer bij de gemeente terecht kunt voor een reisdocument, rijbewijs of andere
voorzieningen, zoals bepaalde uitkeringen.
Ook andere lezers die informatie hebben over het adres van de
genoemde personen, worden verzocht contact op te nemen met
de afdeling Burgerzaken.

Collectes

Tot en met 11 mei collecteert de Maag Lever Darm Stichting. Van
13 tot en met 18 mei collecteert het Longfonds.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Borgharen nabij 24 (kavel 18), 7559 PZ, hebben uitweg
(24-04-2019)
•	Dalmedenweg tegenover 5, 7559 RA, oprichten woonhuis
(30-04-2019)
•	Deurningerstraat 160, 7557 HK, veranderen winkelruimte naar
3 studio’s (18-04-2019)
•	Drienerstraat 12, 7551 HG, wijzigen gevel (26-04-2019)
•	Enschedesestraat nabij 36, 7551 EN, oprichten appartementen
achter winkelpand (25-04-2019)
•	Haaksbergerstraat 185 (nabij voetbalveld), 7554 PA, kappen
1 els en 1 beuk (26-04-2019)
•	Jan Tinbergenstraat 201, 7559 SP, oprichten verbindingsgang
tussen panden (02-05-2019)
•	Landmansweg 123, 7557 ZA, slopen oude woning en oprichten
woonhuis (24-04-2019)
• Landmansweg 166, 7557 XK, plaatsen dakkapel (25-04-2019)
•	Morshoekweg 35, 7552 PE, oprichten woonhuis (01-05-2019)
•	Mozartlaan 1, 7557 DK, vervangen handelsreclame (29-04-2019)
•	Nieuwstraat 25, 7551 CS, gedeeltelijk verbouwen pand tot
4 studio’s (18-04-2019)
•	Nieuwstraat 27, 7551 CS, gedeeltelijk verbouwen pand tot
2 studio’s (18-04-2019)
• Odensestraat 4, 7559 JM, maken doorbraak in spouwmuur
(29-04-2019)
•	Oude Bornseweg 86, 7556 GX, verbouwen pand naar 4 studio’s
(29-04-2019)
•	Schalmedenweg 15, 7559 RB, oprichten kapschuur (28-04-2019)
•	Veldbleekstraat 2 en 2A, 7551 DD, opsplitsen 2 appartementen
in 5 studio’s (18-04-2019)
•	Zuidelijke Havenweg 40, 7554 RR, plaatsen tijdelijke kantoorruimtes (voor 5 jaar) (25-04-2019)
Rectificatie
In het Gemeentenieuws van 30-04-2019 was gepubliceerd onder
Verleende omgevingsvergunningen:
•	Breukersweg 13-15, 7552 EH, handelen in strijd met bestemmingsplan (realiseren escaperoom en woonhuis in kantoorpand)
(19-04-2019)
Dit had moeten zijn onder Ontvangen omgevingsvergunningen.
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
•	Burgemeester Jansenplein 18, 7551 EC, plaatsen terrasoverkapping. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken
in verband met de brandveiligheidstoetsing. Door dit besluit is
de uiterste nieuwe beslisdatum 16-06-2019.
•	Burgemeester Jansenplein 23, 24 en 25, 7551 ED, oprichten
terrasoverkappingen. Verlenging beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met de brandveiligheidstoetsing. Door dit
besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 21-06-2019.
•	Enschedesestraat nabij 209, 7552 CS, veranderen praktijk	ruimte in woonstudio. Verlenging beslistermijn met maximaal
6 weken in verband met bouwbesluit. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 15-06-2019.
•	Hagestein 11 (kavel 11), 7559 RW (aanvraag gepubliceerd
als Krombekkenweg nabij 10), oprichten woonhuis. Opschorten
beslistermijn op verzoek van de aanvrager. Door dit besluit is
de uiterste nieuwe beslisdatum 12-06-2019.
•	Lupinestraat 9, 7552 HJ, veranderen schoolgebouw in zorgappartementen. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken
in verband met de brandveiligheidstoetsing en constructieberekeningen. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum
19-06-2019.
•	Vijverlaan 63, 7553 CD, veranderen toiletgebouw. Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met de
welstandtoetsing. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 18-06-2019.

Verleend
•	Berkellaan 32, 7555 KP, handelen in strijd met bestemmingsplan (oprichten en plaatsen schutting) (29-04-2019)
•	Dieselstraat 54, 7553 TK, wijzigen entree voorgevel (29-04-2019)
•	Grevelingen nabij 6, 7559 VK, kappen 2 elzen, 2 eiken en
4 populieren (02-05-2019)
•	Lepelaarstraat 18, 7557 PS, veranderen en vergroten woonhuis (02-05-2019)
•	Pasteurstraat 60, 7555 NH, plaatsen dakkapel (29-04-2019)
•	Pastoor Eppinkstraat 13, 7554 MB, oprichten woonhuis en
hebben uitweg (26-04-2019)
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.
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Uitgebreide procedure
Ontvangen
•	Twijnstraat 8, 7553 BS, brandveilig gebruiken kinderdagverblijf (23-04-2019)
De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. U kunt te zijner tijd
eventueel zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter
inzage wordt gelegd.

Evenementenvergunningen
Verleend
• Reuring in de Stad, binnenstad, 11 mei 2019
•	Boekenmarkt Tuindorp, C.T. Storkplein, 12 mei 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.

10.05
11.05
11.05
12.05

Start Nightskate Twente
Reuring in de Stad
Kunstmarkt Hasselo
Boekenmarkt
Tuindorp

Verkeersonderzoek Bornsestraat

Wegwijzer

De gemeente Hengelo heeft een adviesbureau opdracht gegeven
om van donderdag 9 mei tot en met zaterdag 11 mei verkeersonderzoek uit te voeren in de Bornsestraat nabij de Sherwood
Rangers door middel van camera’s. De camera’s registreren geen
kentekens of snelheid. Uitsluitend het algehele verkeersbeeld en
tijdstip worden geregistreerd. De gemaakte camerabeelden worden uiterlijk 30 dagen na het maken van de beelden vernietigd.

Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
WhatsApp:
Website:
Contact:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

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.
• C esar Franckstraat (tussen Ravelstraat en Debussystraat),
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), tot en met 7 juni
• Langelermaatweg (deels tot kruising Laan Hart van Zuid),
tot juni
• Boekelosebrug, tot juni
• Burgemeester Jansenplein en Langestraat, tot en met 26 juli

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.

