Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
De gemeenteraad vergadert

Nomineren kan tot 1 augustus

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 25 juni vanaf 19.30 uur
in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda staan
onder meer:
• Herzieningen grondexploitaties 2019
• Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Rotersweg 23
• Verzoek opneming in het Plan van Scholen 2020-2022
ExpeditieWijz
• Eerste Beleidsrapportage 2019
• Omgevingsvisie Buitengebied: vaststellen kader en thema’s
• Vaststellen bestemmingsplan Elisabethstraat en beeldkwaliteitsplan Elisahof
• Jaarverslag en Jaarrekening 2018 gemeente Hengelo
• Parkeerplan Hengelo
• 1e Wijziging Beleidsbegroting 2019
• Verordening Maatschappelijke Participatie 2019
• Nieuwe beslissing op bezwaar besluit algemeen belang
parkeergarage De Beurs
• Opheffen geheimhouding Lange Wemen

Vanaf nu kunnen inwoners van Hengelo een beste buur nomineren voor de Beste Buur Bokaal. Hebt u een buurman of
buurvrouw die veel voor u of anderen doet? Nomineer hem
of haar dan via www.bestebuurbokaal.nl. Nomineren kan tot
1 augustus.

Politieke Markten
De gemeenteraad houdt een Politieke Markt op woensdag
26 juni in Berflo Hengelo, Apolloplein 1 (theaterzaal). Het
programma begint om 19.00 uur en is als volgt:
19.00 - 20.15 uur Uitvoeringskrediet openbare ruimte
		
Lange Wemen
20.30 - 22.30 uur Kadernota 2020-2023

Hebt u een Beste Buur?

Beste Buur Bokaal is een initiatief van de lokale woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten. Een sociaal, veilig en
actief leefklimaat is van belang om langer thuis te blijven wonen.
Een prettig leefklimaat helpt tegen vereenzaming en draagt bij
aan Twents noaberschap.
Wie komt in aanmerking?
Alle Hengeloërs maken kans op de Beste Buur Bokaal. Wel moet
iemand worden voorgedragen door één of meerdere buurtbewoners. Dat kan heel eenvoudig via www.bestebuurbokaal.nl.
Bij deze prijs gaat het om ‘de stille kracht’: het is vaak de buur die
niet in het middelpunt staat en het verdient om gewaardeerd te
worden.
Geef aan waarom u vindt dat uw buurman of buurvrouw de Beste
Buur Bokaal verdient. Beschrijf in een paar voorbeelden wat hij of
zij betekent voor zijn of haar buurtbewoner(s). Nomineren kan tot
1 augustus. Een jury beoordeelt de kandidaten.

Officiële bekendmakingen

De gemeenteraad houdt een extra Politieke Markt op donderdag
27 juni in Berflo Hengelo, Apolloplein 1 (theaterzaal). Het
programma is als volgt:

Omgevingsvergunningen

19.30 - 20.30 uur Ontwerp Parapluherziening wonen
20.30 - 22.30 uur Ontwikkelingen marktplein

Ontvangen

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.

Gratis theatervoorstelling
‘De Omzieners’
Er komt een bijzondere theatervoorstelling naar Hengelo: ‘De
OmZieners.’ De voorstelling is geïnspireerd op de levenservaring
van mensen in armoede, en op de kwetsbaarheid die dat met
zich meebrengt.
Over mensen in armoede wordt veel gezegd en geschreven door
mensen die niet in armoede leven. Bijvoorbeeld dat armoede je
eigen schuld is. Of dat je hoort bij de ‘zwakkeren’. Maar ben je
zwak als je in armoede leeft? Of moet je juist heel stevig in je
schoenen staan?
Deze intense en ontroerende voorstelling wordt gebracht met
een gezonde dosis humor en is te zien op vrijdag 21 juni om
20.00 uur in de Schouwburg Hengelo. Vanaf 19.30 uur kunt u
terecht in de Thalesfoyer voor een kopje koffie of thee. Na afloop
is er een drankje in de Middenzaal.
De entree is gratis. Vrije gift na afloop. Wilt u verzekerd zijn van
een plek, dan kunt u zich aanmelden via e-mail omzieners@
gmail.com.
De voorstelling wordt gebracht door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting, een multicultureel theatercollectief van professionele theatermakers en mensen die in armoede leven.

Collectes

Tot en met 22 juni collecteert het Rode Kruis. Van 24 tot en met
29 juni collecteert Natuurmonumenten.

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.
• Dijksweg (t.h.v. Johannes Vermeerstraat), tot en met
28 juni
• Krabbenbosweg/Julianalaan/’t Onland (hinder), tot en met
19 juli
• Burgemeester Jansenplein/Langestraat, tot en met 26 juli
• Kuipersdijk (tussen Breemarsweg en inrit FBK-stadion,
richting Enschedesestraat), tot en met 26 juli

Reguliere procedure

• Binnenhavenstraat 107/109, 7553 GH, veranderen en vergroten bedrijfspand (03-06-2019)
• Borgharen nabij 16 (kavel 12), 7559 PZ, bouwen woonhuis
en hebben uitweg (05-06-2019)
• Burgemeester Jansenplein 20, 7551 ED, plaatsen terrasoverkapping (03-06-2019)
• Christiaan Langefeldstraat 1, 7558 CW, vervangen bestaande
afzuigunit (06-06-2019)
• Goudstraat 20, 7554 ND, plaatsen reclamezuil (05-06-2019)
• Jan van der Nootstraat 50, 7552 XC, plaatsen dakkapel
(07-06-2019)
• Mozartlaan 1, 7557 DK, intern verbouwen en wijzigen
gevelreclame (07-06-2019)
• Oosterveldsingel 2, 4A, 4B, en 4C, 7558 PK, intern wijzigen
brandscheiding (06-06-2019)
• Witte de Withstraat 2 t/m 30 (even), 5 t/m 19 (oneven),
Cornelis Evertsenstraat 2 t/m 20 (even), 24 t/m 34 (even),
7 t/m 25 (oneven), 31 en 33, Isaac Sweersstraat 2 t/m
24 (even), 13 t/m 31 (oneven), Jan van Galenstraat 29
t/m 55 (oneven), 7556 VG, renoveren woningen (04-06-2019)
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.

Termijnverlenging
• Berfloplein 1A, 1B, 3A en 3B en Berfloweg 141A t/m 141H,
7553 JZ, veranderen bestaand pand tot 12 studio’s en verplaatsen 4 bestaande bergingen. Verlenging beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met bouwbesluit. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 22-07-2019.
• Breukersweg 13-15, 7552 EH, handelen in strijd met bestemmingsplan (realiseren escaperoom en woonhuis in kantoorpand). Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met ingediende zienswijzen. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 27-07-2019.
• Burgemeester Jansenplein 18, 7551 EC, plaatsen terrasoverkapping (seizoensgebonden bouwwerk). Opschorten beslistermijn op verzoek van de aanvrager. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 30-11-2019.
• Heliosstraat 1 t/m 11 en Hermesstraat 71 t/m 81 (oneven),
7552 BN, plaatsen 12 erfafscheidingen en hebben 12 uitwegen.
Verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken in verband met
bouwbesluit. Door dit besluit is de uiterste nieuwe beslisdatum 23-07-2019.

Verleend
• Granaatstraat 59, 7554 TN, kappen 3 eiken en 2 berken
(06-06-2019)
• Rachmaninofstraat 4, 7558 DN, ophogen dak woonhuis
(11-06-2019)
• Schalmedenweg 15, 7559 RB, oprichten kapschuur (12-06-2019)

Uitreiking op Burendag
De uitreiking van de Beste Buur Bokaal vindt plaats op zaterdag
28 september op de jaarlijkse Burendag. Voor de winnende buur is
er een bokaal en een passende prijs.

• Steenbakkersweg nabij 11, 7553 EH (aanvraag gepubliceerd
als Esrein 16), vervangen handelsreclame (07-06-2019)
• Wieden 5 (kavel 9), 7559 VJ (aanvraag gepubliceerd als
Wieden nabij 3), oprichten woonhuis (06-06-2019)
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
Ontwerpbesluit
• Twijnstraat 8, 7553 BS, brandveilig gebruiken kinderdagverblijf (06-06-2019)
Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken tot en met 23 juli 2019 op
afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn kunt
u schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van B en W.
Desgewenst kunt u mondeling uw zienswijzen kenbaar maken.

Ontvangen
• Breemarsweg 411 en 413, 7553 HP, oprichten tankstation
(07-06-2019)
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.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Maatwerkvoorschrift geluid
Het college van B en W heeft een maatwerkvoorschrift voor
geluid vastgesteld voor:
• Het Plein 10, Bauhaus Twente, gewijzigde geluidnormering
Het vaststellen van een maatwerkvoorschrift voor geluid is nodig
voor een goed beheer van de beperkte geluidruimte op het gezoneerde bedrijventerrein Westermaat.
Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 19 juni tot
en met 30 juli 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.

www.hengelo.nl
dinsdag 18 juni 2019

22 & 23.06 Twentse wandel2daagse
23.06
Wielerronde ‘Tour de Tour’
t/m 30.06 Sand in the City
Elke donderdag live muziek
binnenstad (t/m 26.09)
Elke zondag Cultuurpodium
Houtmaat (t/m 29.09)

Wegwijzer
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
WhatsApp:
Website:
Contact:

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

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

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.

Balie Zorgloket open
• Maandag t/m donderdag
• Vrijdag 		

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.

van 08.30 tot 16.30 uur
van 08.30 tot 12.00 uur

Telefoon: 14074, kies optie 1 | E-mail: zorgloket@hengelo.nl

Denk en praat mee

li,
Woensdag 3 ju
uur
18.30 – 21.30
te
ROC van Twen
Hengelo
Gieterij 200,

over de toekomst van het buitengebied Hengelo

Hoe zorgen wij ervoor dat ons prachtige buitengebied mooi, bruikbaar
en leefbaar blijft en we ruimte kunnen blijven bieden voor nieuwe
ontwikkelingen? Wat is waardevol, wat kan anders en waar liggen
kansen?

BECKUM KERN

Denk en praat mee in
verschillende workshops!

BUITENGEBIED NOORD

Meld u aan

MAAK DE BESTE ROUTE LANGS DE HOTSPOTS

In verband met de voorbereidingen vragen wij u zich vóór 28 juni aan
te melden via omgevingsvisiehengelo.nl.

Wat is het wensbeeld voor Beckum in de toekomst? Bepaal
samen welke doelen belangrijk zijn en hoe je deze kunt bereiken.

Wat is het wensbeeld voor buitengebied Noord in de toekomst?
Bepaal samen welke doelen belangrijk zijn en hoe je deze kunt bereiken.

Waar liggen de recreatieve hotspots in ons buitengebied? Maak een route
langs de hoogtepunten waar je je familie een dagje mee naartoe zou nemen.

Meer informatie

ONTWERP DE PERFECTE STADSRAND

Wilt op de hoogte blijven van de omgevingsvisie Buitengebied? Meld
u zich dan aan voor de nieuwsbrief op omgevingsvisiehengelo.nl. Op
deze website vindt u ook meer informatie over de omgevingsvisie, de
workshops en het laatste nieuws. Vanaf 1 juli is daar ook een
gedetailleerd programma beschikbaar.

Hoe gebruik en beleef je de stadsrand? Ontwerp in groepjes de ideale stadsrand, geef aan wat je er kunt doen en hoe de stadsrand er dan uitziet.

HET GOEDE BOERENERF

Hoe kan het traditionele Twentse boerenerf ruimte bieden aan vernieuwing?
Bedenk vernieuwingen en teken hoe deze op het erf kunnen worden ingepast.

VERHALEN TRADITIES UIT HET GEBIED

ONTWIKKEL NATUUR

Welke verhalen en tradities zitten er in het buitengebied verstopt? Vertel je
verhaal over een plek en bepaal samen hoe we dit verhaal zichtbaar kunnen 		
maken.

Hoe kan het buitengebied meer natuur ‘produceren’? Wat is de mooiste natuur
in het Hengelose buitengebied? Maak samen een lijst van voorstellen voor
natuurontwerp.

GEZOND EN ONGEZONDE OMGEVING
Welke plekken zijn gezond en welke zijn ongezond? Geef aan welke plekken 		
gezond zijn en waar juist hinder aanwezig is van geluid, geur, licht en stof.

ENERGIE VOOR HENGELO
Aan welke voorwaarden moet een windmolen of zonneveld voldoen om kans
te maken op een plek in Hengelo? Bedenk samen wanneer een energielandschap 		
acceptabel is.

WAT KAN ER IN HET BUITENGEBIED

Welke (economische) functies passen in het buitengebied? En waarom?
Bedenk passende functies en bepaal welke (positieve en negatieve) effecten 		
deze hebben op de omgeving.

TWEKKELO

Wat is het wensbeeld voor Twekkelo in de toekomst? Bepaal samen welke
doelen belangrijk zijn en hoe je deze kunt bereiken.

WOOLDE

Wat is het wensbeeld voor Woolde in de toekomst? Bepaal samen welke doelen
en ambities belangrijk zijn en hoe je deze kunt bereiken.

DRIENE

Wat is het wensbeeld voor Driene in de toekomst? Bepaal samen welke doelen 		
belangrijk zijn en hoe je deze kunt bereiken.

DE PERFECTE HOUTWAL
Waarom zijn houtwallen belangrijk en waaruit bestaat een goede Twentse
houtwal? Beoordeel bestaande houtwallen, kies de perfecte houtwal en geef
aan waarom.

VUL EEN MARKTKRAAM

Hoe creëren we lokale voedselkringlopen? Bedenk mogelijkheden om voedselproducten uit het Hengelose buitengebied aan de stedeling te verkopen.

VORMGEVEN AAN NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW
Wat betekent natuurinclusieve landbouw eigenlijk precies?
Verken samen de kansen en mogelijkheden hoe natuur en
landbouw geïntegreerd kunnen worden.

ENERGIE VOOR JE HUIS

Hoe kun je zelf een bijdrage leveren aan de energietransitie? Bepaal met
behulp van een ‘toolbox’ de mogelijkheden die jouw huis of boerderij biedt
voor de productie van energie of energiebesparing.

NOABERSCHAP
Hoe versterken we de onderlinge betrokkenheid in het buitengebied?
Bepaal wat er al samen wordt georganiseerd, waar nog meer behoefte aan
is en wat ervoor nodig is om dat te realiseren.

BEWEEG MEER

Hoe stimuleren we stedelingen om het buitengebied van Hengelo te bezoeken? Bedenk voorstellen om ze naar het buitengebied te lokken en in
beweging te krijgen. Kies een doelgroep: jongeren, je buurman/buurvrouw
of jezelf.

OELE/BECKUM

Wat is het wensbeeld voor het buitengebied van Oele en Beckum in de
toekomst? Bepaal samen welke doelen belangrijk zijn en hoe je deze
kunt bereiken.

omgevingsvisiehengelo.nl

