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Krediet gevraagd aan raad
voor Warmtenet Hengelo
HENGELO - Het college van
B en W stelt de raad voor
om in te stemmen met de
investeringsaanvraag van
circa 5,2 miljoen euro voor
Warmtenet Hengelo. Dit geld
is nodig voor een aantal projecten om Hengelo verder te
verduurzamen. Op 4 maart
neemt de raad hierover een
beslissing.
Warmtenet Hengelo heeft
zich al geruime tijd samen
met AkzoNobel ingespannen
om te kijken hoe de warmte
die vrijkomt bij het productieproces van dit bedrijf gebruikt kan worden voor de

verwarming van kantoren
en woningen. Deze warmte
wordt nu nog geloosd in
het Twentekanaal en in de
lucht. Omdat de aanleg van
restwarmtenet een grote investering vraagt, stelt het
college de raad voor dit project gefaseerd op te pakken,
te beginnen met het gedeelte
aan de zuidkant van het
Twentekanaal.
Bedrijven
als CTT en Thales zouden
op deze manier aangesloten
kunnen worden op de restwarmte van Akzo Nobel. De
aanleg van het netwerk richting centrum zou in een la-

tere fase kunnen gebeuren,
bij voorkeur gelijktijdig met
de aanleg van de Laan Hart
van Zuid.
Warmtenet Hengelo is al
geruime tijd bezig met de
realisatie van duurzame
warmteprojecten. Zo is het
Gezondheidspark aangesloten op aardwarmte en het
Twentebad op een houtgestookte ketel. Indien de raad
instemt met het gevraagde
krediet, kan Warmtenet ook
andere delen van Hengelo
verduurzamen. Het gaat onder meer om de verduurzaming van Eaton en ’t Berflo.

Kerkelijk centrum in Lange Wemen
HENGELO - De Protestantse

Kerk in Hengelo start een
onderzoek naar de mogelijkheden van een locatie
in Lange Wemen. Het gaat
hierbij om een kerkelijk
ontmoetingscentrum dat
zeven dagen per week
open is van 8.00 tot 22.00
uur.
Inmiddels heeft een aantal verkennende gesprekken plaatsgevonden met
projectontwikkelaar AM
RED en de gemeente.
Daar is als locatie Lange
Wemen uitgekomen als
serieuze optie voor de
vestiging van een ontmoetingscentrum. Het

onderzoek moet concreet opleveren wat de
mogelijkheden zijn en
leiden tot een begroting.
In het onderzoek betrekt
de PKN ook de huidige
kerken: de Bethelkerk
aan het Berfloplein en de
Ontmoetingskerk aan de
Drilscholtenstraat. Het
is de bedoeling dat het
onderzoek eind maart is
afgerond.
De PKN wil vernieuwingen doorvoeren in haar
kerkgemeenschap. Meer
zijn dan alleen kerkdiensten op zondagmorgen.
Via allerlei vormen
van ontmoeting, debat,

Tweede fysiopraktijk

muziekuitvoeringen en
bezinningstrajecten wil
de protestantse kerkelijke
gemeente veel nadrukkelijker aanwezig zijn voor
én contact zoeken met de
inwoners. Hieruit ontstond
de wens om deel uit te
gaan maken van de binnenstad. De kerk staat een
beeld voor ogen van een
ruim opgezet multifunctioneel centrum dat niet alleen dagelijks open is voor
‘zomaar een kopje koffie’,
maar ook een jaarprogramma biedt met tal van
activiteiten op het gebied
van levensbeschouwing,
zingeving en samenleving.

Fysio De Es heeft een tweede vestiging geopend. De eigenaren zijn blij met de samenwerking met
foto: Harry Broeze
voetbalclub Tubantia.

Afgelopen weekend
opende Fysio De Es (met
reeds een praktijk aan de
H. Leefsmastraat) haar
tweede vestiging in het
nieuwe voetbalcomplex
van HVV Tubantia,
gelegen aan de Verlengde
Polluxweg.
HENGELO - Een dergelijke opzet binnen Hengelo is gerust
uniek te noemen. Eigenaren
Willy Kartier (59), Jeroen
Kwast (44) en Mike Hilverink (40) zijn maar wat blij
met deze bijzondere samenwerking. “Natuurlijk zijn wij

er niet alleen voor de leden
van voetbalclub HVV Tubantia. De ligging van deze
nieuwe praktijk biedt ons de
mogelijkheid om onze clienten uit de Hasseler Es en
de Sterrenbuurt nog dichter
bij huis te kunnen behandelen”, aldus Hilverink.
De nieuwe praktijk ziet er
strak en modern uit en heeft
een prominente plek gekregen binnen dit gloednieuwe
sportcomplex. Ze beschikt
over drie volwaardige behandelkamers en één oefenzaal, allemaal uitgerust met
de modernste apparatuur.
Heeft de recessie dan geen
invloed op deze bedrijfstak?
Kartier: “Ondanks alle nega-

tieve berichten zien wij nog
steeds toekomst. Vooral nu
moet je ondernemend zijn,
juist in deze tijd!”.
Fysio de Es is een van de
grotere praktijken in Hengelo waar momenteel tien
therapeuten werkzaam zijn.
Ze biedt een scala aan therapieën, waaronder: fysiotherapie, manuele therapie,
sportfysiotherapie en kinderfysiotherapie. De nieuwe
praktijk is op werkdagen
geopend van 16.00 tot 19.00
uur (vrijdag van 16.00 tot
18.00 uur). Lezers van dit
weekblad kunnen een gratis
fitheidscheck laten afnemen.
Voor meer info: www.fysiode-es.nl of bel 250 72 24.

