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Informatiebijeenkomst
Informatiebijeenkomst op
14 maart over vernieuwing
maatschappelijke ondersteuning
Tot 2014 kunnen mensen die ondersteuning of
begeleiding nodig hebben een beroep doen op
de AWBZ. Daarna worden de gemeenten verantwoordelijk op basis van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). De veertien Twentse gemeenten, waaronder Enschede, bereiden zich hier gezamenlijk op voor.
Het uiteindelijke doel is: op een vernieuwende manier
ervoor te zorgen dat iedereen, ondanks zijn beperking, mee kan doen en iedereen ook meedoet. Dit lukt
alleen als Twentse gemeenten vanaf het allereerste
moment samenwerken met elkaar en met aanbieders
in het veld, cliënten-, patiënten- en belangenorganisaties en verzekeraars.
Brede informatie- en werkbijeenkomst Visie op
begeleiding
Om die samenwerking vorm te geven organiseren de
Twentse gemeenten een Brede informatie- en werkbijeenkomst Visie op begeleiding, op 14 maart, vanaf
17.30 tot 22.00 uur in het gemeentehuis van Hof van
Twente in Goor. Aanbieders van zorg en ondersteuning, cliënten-, patiënten- en belangenorganisaties en
verzekeraars en andere geinteresseerden zijn van
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Aanmelden
U kunt zicht tot 7 maart aanmelden voor deze bijeenkomst. Dit kan bij het secretariaat van het programma
Mensen/Werken van Regio Twente, email: secretariaatmensenwerken@regiotwente.nl
Meer informatie?
Meer informatie over de bijeenkomst en aanmelding
leest u op: www.wmotwente.nl.

RAADSCOMMISSIES
Op maandag 5 maart 2012 vergadert de stedelijke
commissie vanaf 19:00 uur in de raadzaal van het
stadhuis aan de Langestraat 24. Op de agenda
staan onder andere de volgende onderwerpen ter
bespreking: ‘Visie meedadoen naar vermogen’. De
vergadering van de stedelijke commissie is zowel
live te volgen als achteraf te beluisteren via www.
enschede.nl
Gelijktijdig met de vergadering van de stedelijke commissie komen in het zogenaamde randprogramma
de volgende onderwerpen aan de orde: ‘maatschappelijke investeringesopgaven’ en ‘duurzaamheid’.
Dit randprogramma vindt ook plaats in het stadhuis.
Voor een volledige beschrijving van de onderdelen
in het randprogramma: kijk op www.enschede.nl
onder ‘gemeente’, ‘politiek en bestuur’ en vervolgens
‘agenda’s en vergaderstukken’.
Op dinsdag 6 maart 2012 vergadert de stadsdeelcommissie Centrum vanaf 19:30 uur (onder voorbehoud) in kamer 77 van het stadhuis aan de Langestraat 24. Let op: deze locatie kan wijzigen en zal
via de reguliere kanalen worden gecommuniceerd.
Wij verzoeken u daarnaast om de website van de
gemeente Enschede goed in de gaten te houden. Op
de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen ter bespreking: ‘bestedingsplannen wijkbudgetten centrum’ en ‘beantwoording vragen huisvesting Leger des Heils’. Deze vergadering is achteraf te
beluisteren via www.enschede.nl Belangstellenden
zijn van harte welkom.
De agenda’s en eventueel achterliggende stukken
van de raadscommissies liggen vanaf 2 werkdagen
voor aanvang van de vergadering tijdens kantooruren
ter inzage bij de receptie van het stadskantoor aan
de Hengelosestraat 51 en bij de receptie van het
servicecentrum van het desbetreffende stadsdeel.
De agenda’s en achterliggende stukken van raadsen commissievergaderingen kunt u ook vinden op
www.enschede.nl; onder ‘gemeente’ en vervolgens
‘politiek en bestuur’ kiest u dan voor ‘agenda’s en
vergaderstukken’, waar u de meest actuele informatie
van de eerstvolgende vergaderingen vindt. Tevens
kunt u via de gemeentelijke website de vergaderingen achteraf naluisteren.
spreekrecht publiek / agendering
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Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot
een agendapunt van de stedelijke commissie of één
van de stadsdeelcommissies? Meld dat dan uiterlijk
om 10.00 uur op de dag van die vergadering bij de
secretaris van de betreffende commissie.
Voor een stadsdeelcommissievergadering kunt u ook
een vraag over een niet-geagendeerd onderwerp
indienen. Ook die moet uiterlijk om 10:00 uur op de
dag van die vergadering zijn gemeld bij de secretaris
van de betreffende stadsdeelcommissie.
Wanneer u wilt dat een bepaald onderwerp door de
stadsdeelcommissie wordt besproken, dan kunt u
daarover contact opnemen met de secretaris van de
commissie of met de stadsdeelmanager.
De secretarissen zijn als volgt te bereiken:
Stedelijke commissie: tel. 14053 of email:
a.vanloon@enschede.nl
Stadsdeelcommissie Centrum: tel. 14053 of email:
a.vanloon@enschede.nl

BEKENDMAKING
Verhoging woonlasten beperkt
Aanslag gemeentelijke
belastingen
U heeft inmiddels via de post de aanslag voor
de gemeentelijke belastingen 2012 ontvangen.
Hieronder vallen onder meer de onroerend zaakbelasting (OZB), afvalstoffen- en rioolheffing.
De woonlasten gaan in 2012 iets omhoog, maar
de gemeente heeft de verhoging beperkt weten te
houden. De OZB stijgt met 2,25%, dat is de hoogte
van de inflatiecorrectie. De rioolheffing stijgt met 4%,
en de afvalstoffenheffing met 1,4%.
Op de aanslag staat ook de WOZ-waarde vermeld.
Meer informatie vindt u op www.enschede.nl, onder
andere hoe u digitaal bezwaar kunt maken. Bezwaren moeten binnen zes weken ingediend worden
bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT),
t.a.v. de directeur. Onder bepaalde voorwaarden is
kwijtschelding van betaling mogelijk.
Het GBT int de gemeentelijke belastingen namens de
gemeente Enschede. Daarom vindt u de naam van
het GBT genoemd op de aanslag.

BEKENDMAKING
Voornemen voorbereiding
bestemmingsplannen en bekend
making notitie reikwijdte en
detailniveau Gebiedsontwikke
ling luchthaven Twente
Burgemeester en wethouders van Enschede maken
bekend dat zij een bestemmingsplan en een Milieueffectrapport (MER) aan het voorbereiden zijn
voor het zuidoostelijk deel van het terrein van de
voormalige luchtmachtbasis Twente aan de Vliegveldweg in Enschede.
Achtergrond
Door de sluiting van de militaire luchtmachtbasis in
Enschede, is een gebied met een oppervlakte van
circa 500 hectare beschikbaar gekomen voor nieuwe
functies. De gemeente Enschede en de provincie
Overijssel hebben hun visie op de ontwikkeling van
dit gebied vastgelegd in een structuurvisie, respectievelijk een ruimtelijke visie. De plannen zijn inmiddels, mede aan de hand van een grondige marktanalyse, uitgewerkt in een ontwikkelingsplan, dat op 25
januari 2012 door Area Development Twente (ADT) is
vastgesteld. ADT is een samenwerkingsverband van
de provincie Overijssel en de gemeente Enschede.
Het ontwikkelingsplan voorziet voor het zuidoostelijk
deel van de luchthavenlocatie onder meer in:
·	de ontwikkeling van circa 130 hectare als
onderdeel van de ecologische hoofdstructuur,
·	de herstructurering van het huidige bedrijvencluster rond de voormalige EAT-terminal en parkeergelegenheid (onderdeel Deventerpoort),
·	de ontwikkeling van innovatieve bedrijvigheid en
vrijetijdsbesteding langs de nu bestaande taxibaan
van de militaire vliegbasis Twente (onderdeel De
Strip) en
·	de ontwikkeling van leisure evenementen en
innovatieve bedrijvigheid in enkele grote, voor het
merendeel vernieuwde hangars en bouwwerken
(onderdeel Oostkamp).
Om de hiervoor geschetste ontwikkelingen mogelijk
te maken, zal er een bestemmingsplan worden

opgesteld. Voor dit bestemmingsplan is het op grond
van het Besluit milieueffectrapportage noodzakelijk
een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Een
MER heeft tot doel om de gevolgen voor het milieu
op een volwaardige manier bij een te nemen besluit
of een op te stellen plan mee te nemen.
Notitie reikwijdte en detailniveau
In opdracht van ADT is met het oog op het voorgaande een notitie reikwijdte en detailniveau
opgesteld. Deze notitie bevat een omschrijving van
de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen, geeft de
hierbij te beschouwen alternatieven weer en laat zien
op welke wijze de verschillende milieuthema's in het
MER onderzocht worden.
Over de notitie reikwijdte en detailniveau zal advies
worden ingewonnen bij de onafhankelijke Commissie
voor de milieueffectrapportage. Ook zal er over deze
notitie overleg worden gevoerd met besturen van
betrokken gemeenten en waterschappen en met die
diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij
de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met
de behartiging van belangen die bij de plannen in het
geding zijn.
Ter inzage
De notitie reikwijdte en detailniveau ligt vanaf 1
maart 2012 tot en met 11 april 2012 ter inzage in de
centrale hal in het stadskantoor, Hengelosestraat
51 in Enschede. Het stadskantoor is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00
uur en op donderdagavond tot 19.30 uur.
De startnotitie kan tevens worden ingezien dan
wel worden gedownload via de webpagina www.
enschede.nl/goto/ruimtelijkeplannen (stadsdeel
Noord).
Wilt u een nadere toelichting op de notitie reikwijdte
en detailniveau, dan kunt u daarvoor in het Stadskantoor terecht bij de afdeling Publieksdienstverlening Frontoffice. Openingstijden: maandag alleen op
afspraak van 11:00 - 16:00 uur, dinsdag t/m vrijdag
vrije inloop en op afspraak van 08.30 - 12.00 uur.
Donderdagavond vrije inloop van 17.00 - 19.30 uur.
Een afspraak kunt u telefonisch maken via 14053.
Reageren
Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze omtrent
de notitie rijkwijdte en detailniveau kenbaar maken.
Het naar voren brengen van een reactie kan naar
keuze schriftelijk of mondeling.
Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de
gemeenteraad, Postbus
20, 7500 AA Enschede. U wordt verzocht in uw
brief te vermelden: ‘zienswijze notitie reikwijdte en
detailniveau Gebiedsontwikkeling luchthaven Twente
(Middengebied)’. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wenst te maken, kunt u hiervoor een
afspraak maken via het secretariaat van de afdeling
Strategie & Beleid van het programma Leefomgeving
(bereikbaar via het telefoonnummer 14053).
Vervolgproces
Op basis van de ingekomen zienswijzen, reacties
van wettelijke adviseurs en betrokken bestuursorganen wordt het MER opgesteld. Het MER zelf
wordt te zijner tijd tegelijk met het ontwerp van het
bestemmingsplan ter inzage gelegd. Een ieder heeft
dan gelegenheid gesteld zijn zienswijze omtrent dit
bestemmingsplan naar voren te brengen. Bij het
besluit omtrent vaststelling van die bestemmingsplannen wordt de informatie uit het MER betrokken.

VERGUNNINGEN EN
ONTHEFFINGEN
Algemeen
Inzien / afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, vergunningen, ontheffingen of vrijstellingen inzien, dan moet u daarvoor
een afspraak maken. U kunt dat doen via telefoonnummer 053 4817600. De stukken liggen ter inzage
met ingang van de dag na de publicatiedatum. Als u
op werkdagen voor 12.00 uur contact opneemt kunt u
de stukken toegestuurd krijgen, of indien mogelijk het
dossier de eerstvolgende werkdag op het Stadskantoor inzien.
Bezwaren indienen
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Enschede timmert aan de weg!
In verband met de uitvoering van werkzaamheden zijn de volgende straten geheel of gedeeltelijk afgesloten
voor alle verkeer in beide richtingen, behalve voor voetgangers, gedurende de daarbij vermoedelijke periode;
op enkele straten blijft bedieningsverkeer op gedeelten ervan en met enige beperking mogelijk.

Wegafsluitingen en verkeersbelemmeringen
1 Kwinkelerweg, tussen de Boekelosebleekweg en
Stemlandeweg van 2 maart t/m 13 maart 2012.

6 Hesselinklanden,
tussen huisnrs. 190 en 204, van 5 maart
t/m 9 maart 2012.

2 Zweringweg, tussen de Wicher Nijkampstraat en
S.L. Louwesstraat, van 20 februari t/m 30 maart 2012.

7 Marthalaan, gedeelte tussen de
Oliemolensingel en de Oostveenweg van
1 maart t/m 6 april 2012.

3 Frederikastraat,
van 16 januari t/m 30 maart 2012.

8 Dirk Hartogstraat, afgesloten voor
doorgaand rijverkeer tot eind maart 2012.

4 De Groene Boog, voor alle uitgaande verkeer richting
de Blekerstraat ivm bouwwerkzaamheden, tot september
2012.
5 De Klomp, het gedeelte tussen De Heurne en de
Oldenzaalsestraat, van 5 maart t/m 8 oktober 2012, met uitzondering van de dinsdagen en de zaterdagen/zondagen.
Voor fietsers en voetgangers bereikbaar.

Voor meer informatie over de meest recente wegwerkzaamheden
09-2011
verwijzen we u naar www.enschede.nl
Indien bezwaar kan worden ingediend, dan
kunt u het bezwaarschrift richten aan het
College van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 20, 7500 AA te Enschede. U wordt
verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer, dat achter het adres staat,
te vermelden. Door het indienen van een
bezwaarschrift wordt de werking van de
vergunning en ontheffing niet geschorst.
Daarvoor dient naast het indienen van een
bezwaarschrift een verzoek om voorlopige
voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank te Almelo (Sector
Bestuursrecht, Postbus 323, 7600 AH Almelo).
Beroep instellen
Indien beroep kan worden ingesteld, dan kunt
u het beroepschrift richten aan de Arrondissementsrechtbank te Almelo (Sector Bestuursrecht, Postbus 323, 7600 AH Almelo). Door het
instellen van beroep wordt de werking van
de vergunning en ontheffing niet geschorst.
Daarvoor dient naast het indienen van een
beroepschrift een verzoek om voorlopige
voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank te Almelo (Sector
Bestuursrecht, Postbus 323, 7600 AH Almelo).
A INGEDIENDE AANVRAGEN
	OMGEVINGSVERGUNNING
	voor de activiteit(en):

Stadsdeel Centrum

■B
 oulevard 1945 2 (V-2012-0493): het

slopen/renoveren van een voormalige brasserie (ingediend d.d. 21 februari 2012)
■G
 etfertsingel 192 (V-2012-0497): het vestigen van een computerwinkel (ingediend d.d.

21 februari 2012)

■J
 avastraat 6 (V-2012-0475): het plaatsen

van een WTW installatie (ingediend d.d. 17
februari 2012)

Stadsdeel Noord

■B
 oshofweg 50 (V-2012-0503): het vellen

van 9 eiken (ingediend d.d. 21 februari
2012)
■C
 olosseum 65 (V-2012-0504): het plaatsen
van twee videoschermen (ingediend d.d. 22
februari 2012)
■ Colosseum 70 (V-2012-0461): het slopen
van een wand (ingediend d.d. 15 februari
2012)
■L
 onnekerspoorlaan naast nr. 244 (V2012-0505): het bouwen van een woonhuis
(ingediend d.d. 22 februari 2012)
■O
 ldenzaalsestraat 533 (V-2012-0492): het
bouwen van een garage (ingediend d.d. 10
februari 2012)
■P
 alatijn 15 (V-2012-0484): het oprichten
van een kunststof verwerkingsbedrijf (ingediend d.d. 20 februari 2012)
■Z
 onstraat 22 (V-2012-0506): het plaatsen
van verlichte gevelreclame (ingediend d.d.
22 februari 2012)

Stadsdeel Oost

■D
 aalweg naast nr. 75 (V-2012-0498): het

bouwen van een woonhuis en het aanleggen van een uitweg (ingediend d.d. 21
februari 2012)
■S
 chipholtstraat naast nr. 252 (V-20120482): het slopen van een aantal bergingen
(ingediend d.d. 20 februari 2012)
■S
 chipholtstraat 266 (V-2012-0481): het
bouwen van een berging (ingediend d.d. 20
februari 2012)

Stadsdeel West

■F
 rederikastraat 69 (V-2012-0466): het

verbouwen van een woonhuis (ingediend
d.d. 17 februari 2012)
■B
 innenhaven 115 (V-2012-0508): het
gedeeltelijk slopen van loodsen (ingediend
d.d. 22 februari 2012)
■B
 oekelosestraat naast nr. 257 (V-20120479): het verwijderen van astbesthoudende materialen uit een jachthut. (ingediend d.d. 20 februari 2012)

Stadsdeel Zuid

■H
 et Leunenberg 570 (V-2012-0502): het

slopen van een schoolgebouw (ingediend
d.d. 22 februari 2012)
■Z
 onnebeekweg 112 (V-2012-0472): het
kappen en herinrichten van een beukenbos
(handelingen met gevolgen voor beschermde monument) (ingediend d.d. 17 februari
2012)
A1.1 INGEDIENDE
	SLOOPMELDING

Stadsdeel West

■T
 arwestraat 2 (V-2012-0496): het verwij-

deren van asbesthoudende plafondplaten
uit de garage-berging (ingediend d.d. 22
februari 2012)
■U
 trechtlaan 152 (V-2012-0507): het verwijderen van asbesthoudende rioolleiding uit
de berging (ingediend d.d. 23 februari 2012)
A1.2 INGEDIENDE MELDING
	ACTIVITEITENBESLUIT

Stadsdeel Oost

■S
 eizoensweg 32 (V-2012-0471): het

plaatsen van een gasreductie-installatie

(ingediend d.d. 17 februari 2012)

Stadsdeel West

■J
 osink Hofweg 9 (V-2012-0467): het

plaatsen van een gasreductie-installatie
(ingediend d.d. 17 februari 2012)
■L
 onnekerbrugstraat 125 (V-2012-0474):
het oprichten van Top Les Motoropleidingen
(ingediend d.d. 17 februari 2012)
■T
 esinkweg 40 (V-2012-0470): het plaatsen
van een gasreductie-installatie (ingediend
d.d. 17 februari 2012)
■P
 lataanstraat 20 H (V-2012-0473): het
oprichten van Automobiel Tom (ingediend
d.d. 17 februari 2012)
■Z
 weringweg 1 (V-2012-0462): het veranderen van de inrichting De Roti Corner
(ingediend d.d. 16 februari 2012)
De publicatie van deze aanvragen heeft
uitsluitend een informatief karakter; er kunnen
geen bezwaarschriften worden ingediend en
er wordt geen correspondentie over gevoerd.
B	 Verleende OMGEVINGS	vergunning(en) reguliere
	procedure

Stadsdeel Centrum:

■B
 lekerstraat 249 (V-2012-0391): het

verbreden van een uitweg (verleend d.d. 20
februari 2012)
■T
 errein Vitens locatie Hoog en Droog
t.h.v. Hoge Bothofstraat 54 en Reudinkstraat 35a (V-2011-0641): het vellen
van 5 acacia’s en 2 essen (verleend d.d. 20
februari 2012)
■Z
 uiderhagen 57 (V-2011-0602): het vestiVervolg op pagina 18
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Vervolg van pagina 17
gen van een lunchroom/cafetaria (verleend
d.d. 23 februari 2012)

Stadsdeel Noord

■ t .h.v. kruising Broeierdweg/Elsbeekweg

(V-2012-0116): het aanleggen van een
duiker en het tijdelijk plaatsen van bouwmaterialen (verleend d.d. 20 februari 2012)
■h
 oek Spoordijkstraat-Tubantiasingel
voormalig Unimetagebouw (V-2011-0531):
het herontwikkelen van een bedrijfspand
(verleend d.d. 21 februari 2012)
■D
 r. Zamenhoflaan 275 (V-2012-0005): het
vellen van 1 paardekastanje (verleend d.d.
22 februari 2012)

Stadsdeel Oost:

■B
 osbeekjuffer 32 (V-2011-0584): het

plaatsen van een carport (verleend d.d. 17
februari 2012)
■D
 ahliastraat 18 (V-2011-0639): het vergroten van een woonhuis (verleend d.d. 20
februari 2012)

Stadsdeel West

■B
 oekelosestraat naast nr. 257 (V-2012-

0479): het slopen van een uitkijktoren/jachthut (verwijderen van astbesthoudende
materialen en houten skelet) (verleend d.d.
21 februari 2012)

Stadsdeel Zuid

■H
 ouwbeekhof 11 (V-2012-0263): het

aanleggen van een uitweg (verleend d.d. 21
februari 2012)

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen
belanghebbenden binnen 6 weken na de
datum van verlening een bezwaarschrift
indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en beroep
onder de kop Algemeen)
B1 Verleende OMGEVINGS
	vergunningen
	uitgebreide procedure
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Enschede maken bekend dat zij in
het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben besloten de vergunningen te verlenen voor:

Stadsdeel Oost:

■T
 egelerweg 7, Stichting Kinderopvang

Enschede (V-2011-0197): het brandveilig
gebruiken van een kinderdagverblijf met
buitenschoolse opvang (verleend 22 februari
2012)

Stadsdeel Zuid:

■R
 eerinklanden 55, Stichting Kin-

deropvang Enschede (V-2011-0087): het
brandveilig gebruiken van een kinderopvang
(verleend 22 februari 2012)

De aanvragen, de besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 2
maart 2012 gedurende zes weken ter inzage
in het stadskantoor. Deze stukken zijn op
afspaak in te zien. U kunt een afspraak
maken via telefoonnummer (053) 481 81 81.
Wanneer u op werkdagen voor 12:00 uur een
afspraak maakt is het dossier in principe de
eerstvolgende werkdag in te zien.
Tegen het besluit kan binnen zes weken na
bekendmaking beroep worden aangetekend.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden
ingediend bij de arrondissementsrechtbank te
Almelo. De beschikkingen treden in werking
nadat de termijn voor het indienen van een
beroepschrift is verstreken. Het indienen van
een beroepschrift schorst de werking van de
besluiten niet. Hebben u of andere belanghebbenden er belang bij dat deze besluiten niet in
werking treden, dan kan voorlopige voorz-

ieningen worden gevraagd bij de arrondissementsrechtbank.
B2 Verleende maatwerk	voorschriften

Stadsdeel Noord

■A
 lleeweg 38 (V-2012-0268): maat-

werkvoorschrift t.b.v. vrijstelling voor het
plaatsen van een vetvangput (verleend d.d.
20 februari 2012)

Stadsdeel West

■A
 kkerstraat, Zweringweg en J.H.W.

Robersstraat (V-2012-0457): maatwerkvoorschrift t.b.v. het lozen van grondwater (verleend d.d. 22 februari 2012)

Stadsdeel Zuid:

■L
 utje Bruninkweg 10 (V-2012-0129):

maatwerkvoorschrift t.b.v. het oprichten van
de inrichting Proef Eens (verleend d.d. 22
februari 2012)

B3	geweigerde
	OMGEVINGSvergunningen

Stadsdeel Zuid

■B
 uursebrink 105 (V-2012-0047): het aan-

leggen van een uitweg (geweigerd d.d. 23
februari 2012)

Tegen bovengenoemde geweigerde vergunning kunnen belanghebbenden binnen
6 weken na de datum van weigering een
bezwaarschrift indienen. (Kijk voor inzien,
bezwaar en beroep onder de kop Algemeen)
C1.1 	ACCEPTATIE MELDING
ACTIVITEITENBESLUIT

Stadsdeel Oost

■R
 ibbelerbrinkstraat 57 (WM1497): het

intern wijzigingen van Bakkerij Beunders
(geaccepteerd 20 februari 2012)

C1.2 	ACCEPTATIE MELDING
		BRANDVEILIGGEBRUIK

Stadsdeel Oost

■J
 .J. van Deinselaan 2 (V-2011-0127): het

brandveilig gebruik t.b.v. zwembad Aquadrome (geaccepteerd d.d. 21 februari 2012)

C1.3 	ACCEPTATIE MELDING
		 LOZEN BUITEN
		 INRICHTINGEN

Stadsdeel West

■A
 kkerstraat, Zweringweg en J.H.W.

Robersstraat (V-2012-0422): het lozen van
grondwater (geaccepteerd d.d. 20 februari
2012)

Tegen vorenstaande meldingen staat geen
bezwaar en/of beroep open.
D	WET BODEMBESCHERMING
(Wbb)
Het volgende besluit ligt vanaf 29 februari
2012 ter inzage:
Beschikking:
■M
 olenstraat 81 (1200027643), kadastraal
aangeduid als gemeente Enschede, sectie
C, nummer 6592. De beschikking betreft het
instemmen met een uitgevoerde sanering
op grond van het Besluit Uniforme Saneringen (beschikking d.d. 21 februari 2012).
Belanghebbenden kunnen tot 11 april 2012
schriftelijk bezwaar tegen deze beschikking
indienen. Uw bezwaarschrift kunt u richten
aan de Commissie Bezwaarschriften, Postbus
20, 7500 AA in Enschede, onder vermeld-

ing van de projectcode. Voor vragen over de
bezwaarprocedure kunt u zich wenden tot
de afdeling Juridische Zaken en Rechtsbescherming, via telefoonnummer 053 4818131.
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens een
verzoek doen om een voorlopige voorziening.
Dit verzoek moet u richten aan de voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500
AE ’s-Gravenhage. In dat geval is griffierecht
verschuldigd. Voor inlichtingen over de hoogte
van dit griffierecht kunt u zich wenden tot de
Raad van State, telefoon 070 4264426.
E	Terrasvergunningen
De volgende terrasvergunning is verleend:
■L
 orentzlaan 22 (20120008): terrasver-

gunning t.b.v. Kinderboerderij 't Wooldrik
(verleend 21 februari 2012)

Tegen bovengenoemde vergunning kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na
de datum van verlening een bezwaarschrift
indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en beroep
onder de kop Algemeen)

BESTEMMINGSPLANNEN
RUIMTELIJKE PLANNEN
ALGEMEEN
Onder Ruimtelijke plannen worden verstaan
de hierna genoemde plannen als bedoeld in
de Wet ruimtelijke ordening:
a. Structuurvisie;
b.	Bestemmingsplan (inclusief Nadere
Uitwerking, Wijzigingsplan en herziening);
c. Beheersverordening;
d. Voorbereidingsbesluit;
e.	Exploitatieplan.
Onder ruimtelijke plannen worden hier tevens
verstaan: de hierna genoemde met een
bestemmingsplan samenhangende andere
plannen en besluiten:
f.	Wijziging Welstandsnota, al dan niet in
combinatie met een Beeldkwaliteitplan;
g. Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder.
Inzien / afspraak maken
Ruimtelijke plannen liggen met de daarbij
behorende stukken gedurende de bij het
betreffende ruimtelijke plan genoemde periode
ter inzage in de centrale hal of bij de balies
van de afdeling Publieksdienstverlening Frontoffice in het stadskantoor, Hengelosestraat
51 in Enschede. Het stadskantoor is geopend
van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur
tot 18.00 uur en op donderdagavond tot 19.30
uur. Wilt u een nadere toelichting op een
plan, dan kunt u daarvoor in het Stadskantoor
terecht bij de afdeling Publieksdienstverlening
Frontoffice. Openingstijden: maandag alleen
op afspraak van 11:00 - 16:00 uur, dinsdag t/m
vrijdag vrije inloop en op afspraak van 08.30
- 12.00 uur. Donderdagavond vrije inloop van
17.00 - 19.30 uur. Een afspraak kunt u telefonisch maken via 14053. Ruimtelijke plannen
als hiervoor bedoeld onder a t/m d kunnen met
de daarbij behorende stukken digitaal worden
ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (voor de directe links wordt verwezen
naar de betreffende ruimtelijke plannen) dan
wel worden gedownload via de gemeentelijke
website www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl
(zoeken op plannaam). Indien ook de hiervoor
onder e, f of g bedoelde ruimtelijke plannen
digitaal op de gemeentelijke website kunnen
worden ingezien wordt dat bij het betreffende
ruimtelijke plan vermeld.
Procedures
Bij elk ruimtelijk plan wordt vermeld welke
juridische procedure van toepassing is, of
de procedure alleen voor belanghebbenden
of voor een ieder open staat en tot welk
bestuurs- of beroepsorgaan (gemeenteraad,
burgemeester en wethouders of Raad van
State) u zich daarbij kunt richten. Er zijn twee
soorten procedures: “zienswijzen naar voren

brengen” en “beroep instellen”.
Zienswijzen naar voren brengen
Indien tegen een ruimtelijk plan een zienswijze naar voren kan worden gebracht kan
dat naar keuze schriftelijk of mondeling.
Schriftelijke reacties kunnen worden gericht
aan de gemeenteraad of aan burgemeester
en wethouders (welke van toepassing is
staat vermeld bij het ruimtelijk plan), Postbus
20, 7500 AA Enschede. U wordt verzocht in
uw brief te vermelden: ‘zienswijze ontwerp<soort en naam ruimtelijk plan> (bijvoorbeeld:
zienswijze ontwerp-bestemmingsplan <naam
plan> of zienswijze ontwerp-besluit hogere
grenswaarden <naam besluit>), kenmerk:
xxxxxxx’. Indien u mondeling uw zienswijze
ten aanzien van een ruimtelijk plan naar voren
wenst te brengen, dan kunt u hiervoor een
afspraak maken via het secretariaat van de
afdeling bestemmingsplannen (bereikbaar via
het telefoonnummer 14053).
Beroep instellen
Indien tegen een besluit tot vaststelling
van een ruimtelijk plan beroep kan worden
ingesteld dan kan dat alleen schriftelijk. Een
beroepschrift dient te worden gericht aan de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN
HAAG. In het beroepschrift moet in ieder geval
staan: uw naam en adres, de dagtekening,
tegen welk besluit u beroep instelt, de motivering van uw beroepschrift (waarom u beroep
instelt) en uw handtekening. Indien het ruimtelijk plan ten opzichte van het ontwerpplan of
ontwerp-besluit bij de vaststelling niet is gewijzigd kan geen beroep worden ingesteld door
de belanghebbende aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij geen zienswijze
tegen het ontwerp-plan of ontwerp-besluit
naar voren heeft gebracht. Door het instellen
van beroep wordt de werking van het ruimtelijk
plan niet geschorst. Daarvoor dient naast het
indienen van een beroepschrift tevens een
verzoek om voorlopige voorziening te worden
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het
besluit tot vaststelling treedt in werking daags
na afloop van de beroepstermijn. Indien
binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening bij de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State is ingediend, treedt het besluit niet
in werking voordat op dat verzoek is beslist.
TERVISIELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN "BUITENGE
BIED ZUIDOOST HAAKSBERGER
STRAAT 843"

STADSDEEL ZUID
BESTEMMINGSPLAN "BUITENGEBIED
ZUIDOOST HAAKSBERGERSTRAAT 843"
(kenmerk BP00011)
Voor het gebied gelegen aan de Haaksbergerstraat 843 is het bestemmingsplan
Buitengebied Zuidoost Haaksbergerstraat 843
ontworpen.
Dit plan beoogt de verplaatsing van een
agrarisch bedrijf, een paardenfokkerij, van
de Geessinkbraakweg 25 naar de Haaksbergerstraat 843 mogelijk te maken. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van de gronden van
de voormalige forellenkwekerij en wordt de
nodige agrarische bebouwing aangevuld. Het
van oorsprong boerenerf krijgt hiermee zijn
oude status terug.
Het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-vaststellingsbesluit liggen met de daarbij
behorende stukken van 1 maart 2012 tot en
met 11 april 2012 voor een ieder ter inzage
in de centrale hal van het stadskantoor, Hengelosestraat 51 in Enschede (zie Ruimtelijke
plannen Algemeen, inzien/afspraak maken).
Het ontwerp-bestemmingsplan met de daarbij
behorende stukken kan digitaal worden
ingezien op

Altijd actueel: de weekkrant.nl

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
?planidn=NL.IMRO.0153.BP00011-0002
Gedurende de voornoemde termijn kan een
ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een
zienswijze omtrent dit ontwerp-bestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad. (zie Ruimtelijke plannen Algemeen,
procedures)
TERVISIELEGGING VASTGESTELD
BESTEMMINGSPLAN

STADSDEEL OOST

BESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED
ZUIDOOST – GLANERBRUGGEWEG 75”
(kenmerk 20104033 BWT)
In zijn vergadering van 13 februari 2012
heeft de gemeenteraad -met toepassing van
artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening- het
bestemmingsplan “Buitengebied Zuidoost
– Glanerbruggeweg 75” vastgesteld.
Dit plan heeft betrekking op een gedeelte
van het perceel kadastraal bekend als
gemeente Lonneker, sectie E, nummer 8005
en voorziet in het planologisch realiseren van
een beheergebouw ter grootte van 250 m² ten
behoeve van het beheer en onderhoud van
landgoed Het Linderveld.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 1 maart 2012 gedurende
een periode van zes weken voor een ieder ter
inzage in de centrale hal van het stadskantoor,
Hengelosestraat 51 in Enschede.
Het vastgestelde bestemmingsplan met de
daarbij behorende stukken kan digitaal worden ingezien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
?planidn=NL.IMRO.0153.20104033-0003
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Belanghebbenden kunnen van 2 maart 2012
tot en met 12 april 2012 schriftelijk beroep
instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.

STADSDEEL NOORD

BESTEMMINGSPLAN "BUITENGEBIED
NOORDWEST WEERSELOSEWEG 360"
(kenmerk 20083632 BWT)
In zijn vergadering van 13 februari 2012 heeft
de gemeenteraad -met toepassing van artikel
3.1 van de Wet ruimtelijke ordening- het
bestemmingsplan Buitengebied Noordwest
Weerseloseweg 360 vastgesteld.
Dit plan voorziet in de legalisering van de
bestaande schuur bij de boomkwekerij aan de
Weerseloseweg 360.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 1 maart 2012 gedurende
een periode van zes weken voor een ieder ter
inzage in de centrale hal van het stadskantoor,
Hengelosestraat 51 in Enschede. (zie Ruimtelijke plannen Algemeen, inzien/afspraak
maken)
Het vastgestelde bestemmingsplan met de
daarbij behorende stukken kan digitaal worden ingezien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
?planidn=NL.IMRO.0153.20083632-0003
Belanghebbenden kunnen van 2 maart 2012
tot en met 12 april 2012 schriftelijk beroep
instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State (zie Ruimtelijke plannen Algemeen,
procedures).
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VERGUNNINGEN
Instemmingsbesluiten voor
het leggen van Kabels en
Leidingen
Burgemeester en Wethouders hebben op 28
februari 2012 instemmingsbesluiten verleend
voor graafwerkzamheden op de volgende
locaties:
■E
 nexis: Broekheurnerrondweg, Stokhorstlaan-Oldenzaalsestraat, Boddenkamp,
Boekelosestraat, Jan van Zutphenstraat.
■R
 eggefiber-VWT: J.J. van Deinselaan 42,
J.J. van Deinselaan 32.
■S
 chuuring-KPN: Kromhofsweg-Heutinkstraat-Zuidesmarkerrondweg, Twekkeler Es
39, Lonnekerbrugstraat 80b.
De instemmingsbesluiten met bijbehorende
situatietekeningen liggen vanaf woensdag

29 februari 2012 zes weken ter inzage bij het
Stadskantoor, Hengelosestraat 51. Wilt u een
van deze instemmingsbesluiten inzien, dan
moet u daarvoor een afspraak maken. U kunt
dat doen via telefoonnummer 053 4817600.
Als u op werkdagen voor 12.00 uur contact
opneemt kunt u het besluit de eerstvolgende
werkdag op het Stadskantoor inzien.
Vóór 11 april 2012 kunnen degenen van wie
de belangen rechtstreeks bij deze vergunning zijn betrokken ingevolge de Algemene
wet bestuursrecht daartegen schriftelijk een
bezwaar indienen bij de Commissie Bezwaarschriften van Enschede (Postbus 20,
7500 AA Enschede).
In het bezwaarschrift vermeldt u:
De datum van het bezwaarschrift;
Uw naam en adres;
Tegen welk besluit u bezwaar maakt;
Wat uw bezwaren zijn.
Daarna ondertekent u het bezwaarschrift.
Het indienen van een bezwaarschrift bij de
Gemeente Enschede kost niets.

VERKEERSSPREEKUUR
De tweede donderdag van de maand maart
wordt van 17.30 – 19.00 uur in het Stadskantoor (Hengelosestraat 51, melden bij
receptie) het verkeersspreekuur gehouden
met betrekking tot alle verkeersproblemen op
de openbare weg. Afspraak maken voor het
verkeersspreekuur is niet nodig.
Het spreekuur is op donderdag 8 maart
2012.
U kunt ook schriftelijk reageren en een brief
sturen t.a.v. de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 20, 7500
AD Enschede.
Daarnaast is er de mogelijkheid om via
internet (www.enschede.nl) te reageren. Zo
mogelijk worden kleine zaken binnen twee
maanden afgehandeld.

