Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Gemeentegids 2019 is uit

Wifi-tellingen in de binnenstad
1. Stationsplein
2. Molenstraat
3. B.P. Hofstedestraat
4. Drienerstraat
5. Nieuwstraat
6. Telgen
7. Nieuwstraat
8. Markt
9. Markt
10. Beekstraat
11. Marktstraat
12. Brinkstraat
13. Enschedesestraat
14. Burg. Jansenplein
15. Pastoriestraat
16. Willemstraat
17. Langestraat
18. Thiemsbrug
19. Wemenstraat
20. De Wetstraat

De gemeentegids 2019 is verschenen.
Een handzaam boekje met nuttige informatie over Hengelo. Bijvoorbeeld over
het gemeentebestuur, veiligheid, afvalinzameling of zorg en ondersteuning.
Of zoekt u de contactgegevens van een
sport- of muziekvereniging of een fysiotherapeut? U vindt het in de gemeentegids.
Gratis afhalen
U kunt vanaf nu gratis een papieren gids
afhalen in het stadskantoor aan de Hazenweg, bij de bibliotheek
aan de Beursstraat, bij Hengelo Promotie aan de Markt of bij een
buurt- of wijkcentrum.
Online raadplegen
U kunt de gemeentegids online raadplegen via www.hengelo.nl
> zoek op ‘Gemeentegids’ of via www.lokaaltotaal.nl/hengelo.
U kunt de gids als eBook bekijken via www.lokaaltotaal.nl/gidsen/
hengelo.

Gezonde leefstijl voor gezinnen

Gezinnen die willen werken aan een betere gezondheid voor het
hele gezin èn een steuntje in de rug nodig hebben om actiever
jijdeook
een kunnen meedoen aan het gemee te Wil
doen in
maatschappij,
zinsprogramma Gezond Gezin. Dit is een wekelijks programma
waarin gezinnen bij elkaar komen om te sporten en bewegen,
maar ook om zichzelf te ontwikkelen. Deelnemende gezinnen
volgen 15 weken lang twee bijeenkomsten per week. De dinsdagmiddag
voor het je
heledaar
gezinmee!
waar zij met elkaar sport- en
Wijishelpen
spelactiviteiten doen. De woensdagochtend is voor de ouders
met activiteiten en interessante thema’s. Deelname is gratis.

gezond gezin?

De gemeente Hengelo en andere partijen investeren de komende jaren
in de binnenstad om deze aantrekkelijker en levendiger te maken. De
gemeente wil weten of dit leidt tot meer en langer verblijf van bezoekers
aan de binnenstad. Met passantentellingen krijgt de gemeente een betrouwbaar en nauwkeurig beeld van het binnenstadsbezoek.
Sinds maart 2019 worden er passantentellingen verricht in de binnenstad van
Hengelo. Deze passantentellingen gebeuren op basis van wifi-signalen, die
worden gemeten door sensoren.
Waar wordt er geteld?
De tellingen worden verricht door bureau CityTraffic met telsensoren die op
verschillende plekken in het winkel- en horecagebied in de binnenstad zijn

Meer informatie vindt u verder op www.wijkrachthengelo.nl >
Nieuws > Actueel. Daar vindt u ook het aanmeldingsformulier. Bij
voldoende aanmeldingen start het programma op dinsdag 7 mei.
U kunt ook contact opnemen met:
Tanja Diepenmaat, t.diepenmaat@wijkracht.nl, tel. 06-10273964
Gezonde
toekomst dichterbij
of Nicole Wielens,
n.wielens@wijkracht.nl
of tel. 06-34362572.

Collectes

Tot en met 13 april collecteert de Hartstichting. Van 15 tot en
met 20 april collecteert het Nationaal Fonds Kinderhulp.

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 borden aangegeven. Genoemde data zijn onder voorbehoud.
• Aardbei, 9 en 10 april
• Aalbes, 9 en 10 april
• Loevestein, 9 en 10 april
• Cesar Franckstraat (deels/hoek, alleen overdag), tot en met
10 april
• Mr. P.J. Troelstrastraat (tussen Van Ostadestraat en Beukweg), tot en met 12 april
• Landmansweg (t.h.v. Venusstraat), tot en met 12 april
• Enschedesestraat (tussen kruising Wemenstraat/Brinkstraat
en Burgemeester Jansenplein), tot en met 26 april
• Cesar Franckstraat (tussen Ravelstraat en Debussystraat),
	18 april, 23 tot en met 26 april, 29 april, 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
• Langelermaatweg (deels tot kruising Laan Hart van Zuid),
tot juni
• Boekelosebrug, tot juni
• Kuipersdijk (1 rijbaan tussen inrit FBK-stadion en Raab
Karcher), tot en met 26 juli
• Langestraat (tussen Burgemeester Jansenplein en Deldenerstraat), tot en met 26 juli

Hoe zit het met de privacy?
Een telsensor is een kastje dat de wifi-signalen van
mobiele apparaten van passanten opvangt. Wanneer
een apparaat wifi aan heeft staan, stuurt deze een
signaal met uniek MAC-adres uit en dat wordt door
de telsensor ontvangen. De telsensor versleutelt en
anonimiseert direct de binnenkomende MAC-adressen
en zorgt ervoor dat deze nummers onherkenbaar zijn
en niet meer te herleiden zijn naar een specifiek
persoon. Er worden dus géén data gegenereerd die
iemand als individu zou kunnen identificeren.
Ik woon in de binnenstad. Word ik ook gemeten?
In principe worden alleen passanten geteld. Dat
betekent dat vaste wifi-signalen zoveel mogelijk
uitgefilterd worden. Als u in de buurt van een telpunt woont, wordt u dus niet meegenomen in de
tellingen.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl > zoek
op ‘Wifi’.
Hebt u vragen over de telsensoren, over de data of
andere vragen over het telsysteem van CityTraffic, dan
kunt u contact opnemen met Bureau RMC via e-mail
info@rmc.nl of telefoon 020 - 653 5588.

Officiële bekendmakingen

viteiten veroorzaakt mag worden. De voorwaarden voor incidentele
festiviteiten zijn wat strenger dan voor collectieve festiviteiten.

Beleidsregels evenementen 2019

Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerpbesluit van 10 april tot en met 7 mei 2019
inzien via www.hengelo.nl > Actueel. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Herman Aalderink. U kunt tijdens de inzagetermijn schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van
B en W.

Concept
Meer weten?
Op woensdag 17 april is er om 09.00 uur een informatiebijeenkomst bij Achilles ‘12, Oude Bornseweg 101. Kom langs als u
geïnteresseerd bent!

geplaatst. Via sensoren worden wifi-signalen opgevangen van mobiele apparaten. Het telkastje is geplaatst aan de binnenzijde van een winkel of horecapand, op 20 plekken verspreid in de binnenstad. Op
het kaartje hiernaast staan deze aangegeven.

Het college van B en W heeft op 2 april 2019 de concept beleidsregels voor evenementen vastgesteld. Daarin staan duidelijke
regels en voorwaarden die gelden voor evenementenvergunningen. Van 18 april tot en met 15 mei 2018 hebben de eerdere concept beleidsregels ter inzage gelegen. Door nieuwe wijzigingen in
landelijke en lokale regelgeving zijn de beleidsregels aangevuld,
o.a. op het gebied van geluid, de indieningsvereisten voor een
aanvraag, en het schenken in kunststof bekers. Daarom worden
de concept beleidsregels nu opnieuw ter inzage gelegd.
Inzien en zienswijzen
U kunt de concept beleidsregels en de bijlagen van 10 april tot
en met 7 mei 2019 inzien via www.hengelo.nl > Actueel. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Olaf Rinket. U kunt
tijdens de inzagetermijn schriftelijk zienswijzen indienen bij het
college van B en W.

Aanwijzing collectieve en incidentele
festiviteiten
Ontwerpbesluit
Het college van B en W heeft op 2 april 2019 het ontwerpbesluit
Aanwijzing collectieve en incidentele festiviteiten vastgesteld.
Bedrijven moeten voldoen aan wettelijke geluidnormen, die
staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bij festiviteiten
is het soms niet goed mogelijk om aan de geluidnormen te
voldoen. Het college kan dagen en tijden aanwijzen waarop
de geluidnormen vanwege het vieren van festiviteiten niet van
toepassing zijn.
Collectieve festiviteiten
Het college is van plan om als collectieve festiviteiten, die gelden voor de hele stad, aan te wijzen:
•	Koningsnacht op 26 april 2019 van 18.00 tot 02.00 uur
•	Koningsdag op 27 april 2019 van 12.00 tot 01.00 uur
•	Hemelvaartsdag op 30 mei 2019 van 12.00 tot 24.00 uur
•	Nacht van Hengelo op 31 mei 2019 van 18.00 tot 02.00 uur
•	Tropical Day & Night op 6 juli 2019 van 14.00 tot 02.00 uur
•	Bluesfestival Hengelo op 11 oktober 2019 van 20.00 tot
01.00 uur
•	Kerstmiddag op 24 december 2019 van 12.00 tot 20.00 uur
Incidentele festiviteiten
Daarnaast wil het college voor bedrijven maximaal zes dagen per
jaar per bedrijf aanwijzen (door het bedrijf te bepalen wanneer)
waarop festiviteiten mogelijk zijn waarbij de gebruikelijke geluidnormen niet gelden. Dit worden incidentele festiviteiten genoemd.
Om onevenredige hinder voor omwonenden te voorkomen, stelt
het college wel voorwaarden aan het geluid dat tijdens deze festi-

Verordening maatschappelijke
ondersteuning
Concept
Het college van B en W heeft op 2 april 2019 de concept Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 vastgesteld. Landelijk zijn er een aantal wijzigingen in de regelgeving WMO 2015.
Zo is er een verandering doorgevoerd in de eigen bijdrage voor
een maatwerkvoorziening en is het stelsel van tegemoetkomingen voor hulp uit het sociaal netwerk aangepast. Deze landelijke wijzigingen moeten ook doorgevoerd worden in de lokale
regelgeving. Verder zijn er een aantal (technische) wijzigingen
aangebracht in de verordening.
Inzien en zienswijzen
U kunt de conceptverordening van 10 april tot en met 21 mei
2019 inzien bij het Publieksplein in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl > Bestuur & Organisatie >
Beleid en regelgeving > Beleidsnotities > kopje: Zorg en Welzijn.
Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B en W. Voor meer informatie
of het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Mirjam van der Veer of Monique Nijkamp.

Bestemmingsplannen
Ontwerp
•	Buitengebied, Rotersweg 23
Met dit bestemmingsplan wordt, naast vervanging van de reeds
bestaande woning, de realisatie van een woning in het kader van
de Rood voor Rood-regeling op het perceel Rotersweg 23 mogelijk gemaakt. Dit ter compensatie van de sloop van landschap
ontsierende bebouwing op het perceel zelf en op een perceel in
de gemeente Haaksbergen.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 10 april tot en met 21 mei 2019 op afspraak inzien in
het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl/
?id=NL.IMRO.0164.BP0124-0201. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Marije Brummelhuis of Debby
Bouwhuis. Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk,
mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad
o.v.v. zaaknummer 2357082. Voor het mondeling indienen van

www.hengelo.nl
dinsdag 9 april 2019

zienswijzen kunt u contact opnemen met Marije Brummelhuis of
Debby Bouwhuis. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
•	Curiestraat nabij 29, Woolderesweg nabij 105 en Geerdinksweg nabij 185, 7555 DL, kappen 75 bomen (26-03-2019)
•	Grevelingen nabij 6, 7559 VK, kappen 2 elzen, 2 eiken en
4 populieren (01-04-2019)
•	Langestraat 21, 7551 DX, verbouwen horecapand met bovenwoning (01-04-2019)
• M.A. de Ruyterstraat 38, 7556 CZ, hebben uitweg (27-03-2019)
•	Nieuwstraat 51, 51A, 53, 55 en Molensteeg 10, 7551 CV,
handelen in strijd met bestemmingsplan (verbouwen gebouw)
(01-04-2019)
•	Woolderesweg 149, 7555 LL, veranderen gevelreclame en aanbrengen nieuwe handelsreclame (28-03-2019)
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
•	Aardbei 7, 7559 RS, hebben uitweg (01-04-2019)
•	Aardbei 9, 7559 RS, hebben uitweg (01-04-2019)
•	Badhuisstraat 11, 7553 TN, bouwen bijgebouw, veranderen
overkapping en plaatsen schutting (02-04-2019)
•	Beukweg 77, 7556 DD, vervangen handelsreclame (29-03-2019)
•	Boerhaavelaan 8, 7555 BC, vervangen raam (02-04-2019)
• Camphuysenstraat 80, 7552 NJ, plaatsen schutting en hebben
uitweg (29-03-2019)
•	Engelbertsweg nabij 15 en 35, 7554 SN, realiseren 3 opstelstroken (04-04-2019)
•	Marktstraat 23, 7551 DR, wijzigen pui (29-03-2019)
•	Mitchamplein 4, 7556 SC, hebben uitweg (01-04-2019)
•	Nieuwstraat 18 I en 18 II, 7551 CW (aanvraag gepubliceerd
als Nieuwstraat 18, verbouwen winkel-/woonpand), verbouwen
bovenwoning tot twee woningen (04-04-2019)
•	Spiegelstraat nabij 97, 7552 MZ, kappen 1 goudiep en
1 slangenden (02-04-2019)
•	Wegtersweg 37, 7556 BP, hebben tweede uitweg (04-04-2019)

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
•	Henry Woodstraat 70, 7558 CP, brandveilig gebruik (uitbreiden peuterspeelzaal) (02-04-2019)
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.

Evenementenvergunningen
Verleend
•	Meat the East, parkeerplaats Makro, Diamantstraat 8, 13 tot en
met 15 april 2019
•	Esreinmarkt, Industriestraat/Meijersweg, 14 april 2019
• Palmpasenoptocht Tuindorp t Lansink, route door wijk,
14 april 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.

Verkiezingen Europees Parlement, donderdag 23 mei
Op donderdag 23 mei zijn er verkiezingen voor de Nederlandse
leden van het Europees Parlement. Om te kunnen stemmen hebt
u uw stempas nodig én uw identiteitsbewijs. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat betekent dat het
geldig moet zijn tot 24 mei 2014 of een latere datum.

Stemmen bij volmacht: iemand anders gaat voor u stemmen
Als u op 23 mei niet zelf kunt stemmen, kunt u een andere
kiezer een volmacht geven. Deze persoon mag dan namens u
stemmen. Er zijn twee manieren om iemand te machtigen:
Op de stempas
U kunt iemand machtigen door de achterkant van de stempas in
te vullen. Dit is de makkelijkste manier. De ingevulde stempas
geeft u, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs, aan
uw gemachtigde. Voorwaarde is wel dat u en uw gemachtigde
allebei in Hengelo wonen.
Schriftelijke volmacht
U downloadt een volmachtformulier op www.hengelo.nl > zoek
op ‘Verkiezingen’. U vult het formulier in en stuurt het naar de
gemeente. De gemeente moet uw verzoek uiterlijk op maandag 20 mei hebben ontvangen. Uw gemachtigde krijgt een volmachtbewijs thuisgestuurd. Met dat bewijs kan hij op 23 mei
namens u gaan stemmen.
Een kiezer mag nooit meer dan twee machtigingen per verkiezing aannemen. En hij moet de volmachtstem(men) altijd
tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Ingekomen meldingen
Het college van B en W heeft meldingen ontvangen voor:
•	Höltersweg 50, Shell Westermaat, plaatsen bemaling bij tankstation
•	Opaalstraat 31, Norma, veranderen metaal- en kunststofbewerkend bedrijf
•	Wegtersweg 7-19, Alkondor, plaatsen bemaling bij metaalbewerkend bedrijf
Inzien
U kunt de desbetreffende stukken op afspraak inzien. Hiervoor
kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Twente in Almelo, telefoon 0546 – 749 500. U kunt tegen de meldingen geen
bezwaar- of beroepschrift indienen.

Verkeerszaken
Verkeersbesluit
Het college van B en W heeft een verkeersbesluit genomen voorhet aanwijzen van een parkeerplaats in de Willem Royaardsstraat voor het opladen van elektrische voertuigen door het
plaatsen van het verkeersbord E4 van het RVV 1990 met onderbord ‘Opladen elektrische voertuigen’.
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van 10 april tot en met 21 mei
2019 inzien bij het Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u tijdens de inzagetermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
B en W. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste
bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het
bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt
u de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht (postbus 10067, 8000 GB Zwolle) vragen een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening
moet dezelfde gegevens bevatten als een bezwaarschrift.

Wie verdient een lintje?

Vindt u dat iemand een lintje verdient? Neem dan vóór 1 juni
contact op met Anja van der Ham. Kijk voor meer informatie
op www.hengelo.nl > zoek op ‘Onderscheidingen’.

Wegwijzer

De stembureaus zijn op 23 mei open van ’s morgens 07.30 uur
tot ’s avonds 21.00 uur. U mag stemmen bij elk stembureau in
Hengelo.
Stempas en kandidatenlijst
Hengelose kiezers ontvangen hun stempas op dinsdag 30 april
thuis. De kandidatenlijst volgt op donderdag 9 mei. Op de kandidatenlijst kunt u zien op wie u kunt stemmen. Ook vindt u er
een overzicht van alle stembureaus in Hengelo.

13.04 Bridge Kroegentocht
13.04 Voorjaarsmarkt
Kasbah
14.04 Esreinmarkt
14.04 Open dag
Watersport

Kiezerspas: u wilt in een andere gemeente stemmen
Als u op 23 mei in een andere gemeente wilt stemmen, moet
u een kiezerspas hebben. Met een kiezerspas kunt u stemmen
in elk stembureau in Nederland. Er zijn twee manieren om een
kiezerspas aan te vragen:
Mondeling
Bij het Publieksplein in het stadskantoor kunt u een kiezerspas
aanvragen tot en met woensdag 22 mei, 12.00 uur. U moet uw
stempas meenemen. U krijgt de kiezerspas meteen mee. U kunt
geen kiezerspas aanvragen voor uw partner of huisgenoot. Elke
kiezer moet persoonlijk langskomen.
Schriftelijk
U downloadt het formulier ‘Verzoek om een kiezerspas’ op www.
hengelo.nl > zoek op ‘Verkiezingen’. U vult het formulier in en
stuurt het naar de gemeente. De gemeente moet uw verzoek
uiterlijk op maandag 20 mei hebben ontvangen. U krijgt uw
kiezerspas thuisgestuurd.
Let op: U kunt maar één keer een kiezerspas aanvragen. Raakt
u die kwijt of komt de pas niet bij u aan, dan mag u niet
stemmen.
Meer informatie
Meer informatie over de verkiezingen vindt u op www.hengelo.
nl > zoek op ‘Verkiezingen’. U kunt ook bellen met 14 074 of
mailen naar burgerzaken@hengelo.nl.

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

Balies Publieksplein open (op afspraak)
• Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
Balies Burgerzaken en Gemeentebelastingen extra open
(alleen op afspraak)
• Dinsdag en donderdag van 16.30 tot 20.00 uur
Balie Zorgloket open
• Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag 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
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.

