
 

Activiteiten van de werkgroep Ruimtelijke ordening in 2019 
 

7 januari werkgroepbreed overleg 

16 januari Bezwaarcommissie bezwaar toelaten speed-pedelec op F35 

16 januari politieke markt: nieuwe omgevingsvisie 

29 januari werkgroep RO 

29 januari inloopavond ontwerp bestemmingsplan Elisabethstraat i.v.m. 
nieuwbouw 

28 januari – 1 februari week van de nieuwe omgevingswet voor gemeenteambtenaren, zijn op 
de meeste bijeenkomsten als toehoorder aanwezig 

6 februari informatieavond tracé rondweg n.a.v. plannen bouw mestvergister 
Twence 

7 februari gesprek gemeente over herinrichting Industrieplein, samen met 
adviseur 

jan-maart bezoeken inloopavonden verkeerscirculatie rondom Seahorseterrein  

maart Herinrichting openbare ruimte Burg Jansenplein, zienswijze ingediend 

begin maart vooroverleg bestemmingsplan Lange Wemen en Deldenerstraat  

19 maart werkgroep ruimtelijke ordening 

19 maart interview i.v.m. Nieuwe Omgevingsvisie Buitengebied 

29 maart indienen zienswijze herinrichting openbare ruimte Burg. Jansenplein 

1 april werkgroepbreed overleg 

1 april voorgesprek herinrichting Deldenerstraat  

14 mei werkgroep RO 

21 mei bezoek inloopavond herinrichting Deldenerstraat 

11 juni werkgroep RO 

3 juli inloopmiddag voorontwerp bestemmingsplan Randweg Borne 

3 juli  workshops nieuwe omgevingsvisie buitengebied  ROC  

8 juli overleg gemeente Seahorseterrein 

8 juli inloopmiddag herinrichting Deldenerstraat 

3 september werkgroep RO 

7 september inloopbijeenkomst Waterschap inrichting Elsbeek bij Koekoekstraat 

24 september werkgroep RO 

oktober 2019 deelname internetconsultatie Omgevingsvisie Buitengebied 

4 november werkgroepbreed overleg 

8 november gesprek gemeente over bedrijventerrein De Veldkamp 

 



 
Bijlage 4 Activiteiten van de werkgroep Communicatie in 2019 

 

Werkgroep Communicatie 

 

7 januari werkgroepbreed overleg 

7 februari Slingerbijeenkomst 

13 februari thema-avond fam. Kristen: Wind voor Buren en Ronald Krabbenbos: 
Lonnekermeer 

13 mrt Boomplantfeestje Prismaschool Borne 

30 maart Earth hour 

1 april  werkgroepbreed overleg 

11 april  Thema-avond met Roel Corbee: De wolf en Joyce Vorgers: Tiny 
footprint, big impact  

18 mei Groenmarkt Operatie Steenbreek 

18 juni Scholingsavond Gerrit Dijkman: Energietransitie en klimaatverandering  

juni-augustus verhuizing naar andere webhost en migratie website 

1 september informatiemarkt 50 jarig bestaan bibliotheek Hengelo  

14 september bezoek voedselbos in Beckum voor medewerkers NMRH 

10 oktober opening Twente Circulair Festival 

10 oktober thema-avond Bea Claessens: De Wieden en Milou Leerling: Natuur 
voor elkaar 

16 oktober  Pakhuis Oost Enschede Biodiversiteit 

26 oktober Nacht van de Nacht i.s.m. Twente Circulair, Tijs Jagers en Stichting 
Loos 

4 november werkgroepbreed overleg 

5 november boomplantfeestje KDV Mickey 

13 november Pakhuis Oost Enschede; biodiversiteit in Twentse steden 

13 november evaluatie Nacht van de Nacht 

15 november Vrijwilligersbeurs Twickel Borne 

16 november prijsuitreiking fotowedstrijd Nacht van de Nacht  

21 november prijsuitreiking Groenste idee van Hengelo 

12 december thema-avond met Joachim Wissink, F35 en Jan Knol, huiszwaluw 

 



 
Bijlage 6 Activiteiten van het bestuur en het secretariaat in 2019 

 

Bestuur 

 

jan-februari opstellen reactie op coalitieakkoord gemeente Hengelo en Borne 

10 januari nieuwjaarsreceptie gemeente Hengelo 

13 februari voorbespreking gesprek wethouders met werkgroepcoördinatoren  

14 februari gesprek dagelijks bestuur en werkgroepcoördinatoren met wethouders 
ten Heuw en Bruggink i.s.m. de werkgroepcoördinatoren 

19 februari dagelijks bestuur 

februari-juni opheffen eigen bibliotheek  

februari-juni digitale archivering deel papieren archief 

4 maart jaarvergadering 

8 mrt  Slingerbeurs 

3 mei dagelijks bestuur 

3 juni bestuursvergadering 

23 juli dagelijks bestuur 

2 september bestuursvergadering 

30 oktober dagelijks bestuur 

16 december bestuursvergadering 

  

 


