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HERINRICHTING ENSCHEDE-ZUID
Uitnodiging
Hierbij nodig ik u uit voor een informatieavond
over het beheer en onderhoud van waterlopen en
beplantingsstroken door waterschap Regge en
Dinkel, binnen de herinrichting Enschede-Zuid op
donderdag 22 maart 2012 om 20.00 uur in eetcafe
De Buren, Beckumerstraat 2 te Boekelo. De zaal
is open vanaf 19.30 uur. Deze informatieavond is
een vervolg op de informatieavond die begin 2011
heeft plaatsgevonden over het beheer en onderhoud
van waterlopen en beplantingsstroken binnen de
herinrichting Enschede-Zuid. De bedoeling van deze
avond is om na te gaan of de klachten van destijds
zijn opgelost en om eventuele bestaande knelpunten
te bespreken. U krijgt de gelegenheid vragen te
stellen over het beheer en onderhoud en te reageren
op het huidige beheer en onderhoud. U bent van
harte uitgenodigd. Namens de uitvoeringscommissie
voor de herinrichting Enschede-Zuid

RAADSCOMMISSIES
Op maandag 19 maart 2012 vergadert de stedelijke
commissie vanaf 19:00 uur in de raadzaal van het
stadhuis aan de Langestraat 24. 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: ‘Transitie
jeugdzorg’, ‘centrum Jeugd en gezin’ en ‘talentontwikkeling’. Dit randprogramma vindt ook plaats in het
stadhuis. Voor de volledige agenda van vergadering en randprogramma kijkt u op www.enschede.nl
onder ‘gemeente’, vervolgens ‘gemeenteraad’ en dan
‘vergaderingen’.
Op dinsdag 20 maart 2012 vergadert de stadsdeelcommissie Zuid vanaf 19:30 uur in zalen Plevier en
Patrijs van Zorgcentrum De Posten aan De Posten
135 te Enschede. Van 19:30 tot 20:30 presenteren de
wijken de bestedingsplannen van hun wijkbudgetten.
Op de agenda staat verder onder andere de ontwikkelingen rondom wijkcentrum De Helmer. 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.
Vermelde onderwerpen zijn onder voorbehoud en
mogelijk aan wijziging onderhevig. De agenda’s en
achterliggende stukken van raads- en commissievergaderingen kunt u ook vinden op www.enschede.
nl; onder het kopje ‘politiek en bestuur’ en vervolgens
‘gemeenteraad’, waar u onder ‘vergaderingen’ de
meest actuele informatie van de eerstvolgende vergaderingen vindt. Tevens kunt u via de gemeentelijke
website de vergaderingen achteraf naluisteren.
spreekrecht publiek / agendering
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 Zuid: tel. 14053 of email:
j.heuvel@enschede.nl

TOEZICHTHOUDERS
Bezoek van toezichthouders gemeente Enschede
De laatste weken komen er bij de gemeente
verschillende meldingen binnen over inwoners van
de stad die bezoek krijgen van toezichthouders van

de gemeente die zich niet kunnen legitimeren. Die
meldingen zijn onderzocht en er is gebleken dat
er vanuit de gemeente geen toezichthouder op die
locatie is geweest. Dit betekent dat iemand zich
uitgeeft voor een gemeentelijk toezichthouder, maar
dit dus niet is. Daarom willen wij u er op attenderen
om bij een bezoek van een toezichthouder altijd om
legitimatie te vragen. Mocht diegene zich niet kunnen
legitimeren, dan hoeft u deze persoon niet toe te
laten op uw perceel of in uw huis. De gemeente heeft
melding gedaan bij de politie over deze ontwikkeling.
Mocht u zelf worden geconfronteerd met een
dergelijke situatie, adviseren wij u dit ook bij de politie
te melden.

BEKENDMAKING
Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen (LRKP)
Op grond van artikel 8 Besluit registers kinderopvang
en peuterspeelzaalwerk maken wij bekend dat
onderstaand gastouderbureau per 8 maart 2012 is
verwijderd uit het register.
Gastouderbureau Twente, Kroezehorst 4, 7531 KJ
Enschede
Registratienummer LRKP 980711988, verwijderd na
handhaving, exploitatieverbod per 8-3-2012.

SENIORENRAAD
De Seniorenraad vergadert op woensdag 21 maart
a.s. om 9.30 uur in het stadhuis.
De agenda en stukken liggen ter inzage in het
stadskantoor, Hengelosestraat 51. U kunt zich
melden bij de receptie op werkdagen van 8.30 16.00 uur en op donderdag ook van 17.00 -19.30 uur.
Zie ook www.seniorenraad.enschede.nl .

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
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

■ Heutinkstraat 2-4 (V-2012-0657): het wijzigen van
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de zijgevel (ingediend d.d. 7 maart 2012)

■ Kalanderstraat 15 (V-2012-0586): het wijzigen van

de gevel (ingediend d.d. 1 maart 2012)

■ Koningstraat-Beltstraat (V-2012-0585): het

bouwen van een ziekenhuis (afbouw) (ingediend
d.d. 1 maart 2012)
■ Korte Hengelosestraat 30 naar de Molenstraat
(V-2012-0663): het realiseren van een uitweg
(ingediend d.d. 7 maart 2012)
■ M.H. Tromplaan 19 (V-2012-0593): het slopen van
een museum en garage, het vellen van 13 bomen
en het plaatsen van bouwmaterialen (ingediend
d.d. 2 maart 2012)
■ Stadsgravenstraat 34A-36 (V-2012-0607): het
plaatsen van gevelreclame (ingediend d.d. 1 maart
2012)

Stadsdeel Noord

■ Deurningerstraat 368 (V-2012-0664): het vestigen

van een bedrijf voor het stallen van bussen
(ingediend d.d. 7 maart 2012)
■ Forum 10 (V-2012-0592): het herinrichten van de
stationsomgeving Drienerlo (ingediend d.d. 2 maart
2012)
■ Hengelosestraat (Kristalbad), noordelijke deel
spoorlijn Hengelo/Enschede (V-2012-0639): het
vellen van 1 eik (ingediend d.d. 6 maart 2012)
■ Welnaweg 100 (V-2012-0643): het verwijderen
van asbesthoudende golfplaten uit een garage/
fietsenstalling (ingediend d.d. 2 maart 2012)

Stadsdeel Oost

■ Amelinkhorst 36 (V-2012-0638): het vergroten van

een woonhuis (ingediend d.d. 29 februari 2012)

■ Gronausestraat 710 (V-2012-0590): het intern

verbouwen van een voormalig klooster (ingediend
d.d. 2 maart 2012)
■ Najaarsweg 15 (V-2012-0658): het vergroten van
een bedrijfsgebouw t.b.v. het vestigen van een
cateringbedrijf (ingediend d.d. 6 maart 2012)
■ Noord Esmarkerrondweg 421 (V-2012-0589): het
plaatsen van tijdelijke winkel units (ingediend d.d. 2
maart 2012)
■ Pastoor Meijerstraat 3 (V-2012-0594): het
verwijderen van een tussenmuur (gemeentelijk
monument) (ingediend d.d. 4 maart 2012)
■ Ribbelerbrinkstraat 50 (V-2012-0631): het
bouwen van een carport en een terrasoverkapping
(ingediend d.d. 5 maart 2012)
■ Slaghekkeweg t.h.v. de watergang (V-20120645): het vellen van 1 els (ingediend d.d. 6 maart
2012)

Stadsdeel West

■ Boekelosestraat perceel tussen nr. 311 en

nr. 257 (V-2012-0661): het bouwen van een
multifunctionele accomodatie (ingediend d.d. 7
maart 2012)
■ Hexelerbos 11 (V-2012-0650): het plaatsen van
een dakkapel (ingediend d.d. 6 maart 2012)
■ Kanaalstraat 195 (V-2012-0584): het bouwen van
een bedrijfshal (ingediend d.d. 29 februari 2012)
■ Het Poolman 35 (V-2012-0653): het vestigen van
een meubelspuiterij (ingediend d.d. 29 februari
2012)
■ Ir. Schiffstraat 370 (V-2012-0630): het uitbreiden
van een mengerij (ingediend d.d. 5 maart 2012)
■ Tarwestraat 2 (V-2012-0588): het slopen van een
schuur met een asbesthoudend plafond (ingediend
d.d. 2 maart 2012)
■ Wicher Nijkampstraat 1a (V-2012-0623): het
vellen van 1 inlandse eik (ingediend d.d. 5 maart
2012)
■ Wicher Nijkampstraat 2 (V-2012-0619): het vellen
van 1 inlandse eik (ingediend d.d. 5 maart 2012)
■ Wicher Nijkampstraat 3 (V-2012-0624): het vellen
van 1 inlandse eik (ingediend d.d. 5 maart 2012)
■ Wicher Nijkampstraat 4 (V-2012-0620): het vellen
van 1 inlandse eik (ingediend d.d. 5 maart 2012)
■ Wethouder Nijhuisstraat 4 (V-2012-0632): het
vellen van 1 acacia (ingediend d.d. 5 maart 2012)
■ Wicher Nijkampstraat 7 56 (V-2012-0625): het
vellen van 1 inlandse eik (ingediend d.d. 5 maart
2012)
■ Wicher Nijkampstraat 8 (V-2012-0621): het vellen
van 1 inlandse eik (ingediend d.d. 5 maart 2012)
■ Wicher Nijkampstraat 12 (V-2012-0622): het
vellen van 1 inlandse eik (ingediend d.d. 5 maart
2012)
■ Wicher Nijkampstraat 13 (V-2012-0628): het
vellen van 1 inlandse eik (ingediend d.d. 5 maart
2012)
■ Wicher Nijkampstraat 16 (V-2012-0627): het
vellen van 1 inlandse eik (ingediend d.d. 5 maart
2012)
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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 Zweringweg, tussen de Wicher Nijkampstraat en
S.L. Louwesstraat, t/m 30 maart 2012.

6 Marthalaan, gedeelte tussen de
Oliemolensingel en de Oostveenweg,
t/m 6 april 2012.

2 Frederikastraat,
t/m 30 maart 2012.

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

3 De Groene Boog, voor alle uitgaande verkeer richting
de Blekerstraat ivm bouwwerkzaamheden, tot september
2012.

8 Gronausestraat plein Glanerbrug
thv de aansluiting met de Schoolstraat
van 19 maart t/m 5 april 2012.

4 Roomweg, vanaf de Renbaanstraat t/m de Tollenstraat
afgesloten ten behoeve wegreconstructie, van 26 maart
t/m 1 april 2012.
5 De Klomp, het gedeelte tussen De Heurne en
de Oldenzaalsestraat, t/m 8 oktober 2012, met uitzondering
van de dinsdagen en de zaterdagen/zondagen.
Voor fietsers en voetgangers bereikbaar.

4

5

6

8

3
1
2

7

Voor meer informatie over de meest recente wegwerkzaamheden
11-2012
verwijzen we u naar www.enschede.nl
■ Wicher Nijkampstraat 24 (V-2012-0626):

het vellen van 1 inlandse eik (ingediend d.d.
5 maart 2012)
■ Wicher Nijkampstraat 49 (V-2012-0640):
het vellen van 1 es (ingediend d.d. 6 maart
2012)
■ Wicher Nijkampstraat 75-81 (V-20120641): het vellen van 1 es (ingediend d.d. 6
maart 2012)
■ Wicher Nijkampstraat 79 (V-2012-0617):
het vellen van 1 inlandse eik (ingediend d.d.
5 maart 2012)
■ Wicher Nijkampstraat 79 (V-2012-0618):
het vellen van 1 inlandse eik (ingediend d.d.
5 maart 2012)
■ Wicher Nijkampstraat 110-116 (V-20120642): het vellen van 1 es (ingediend d.d. 6
maart 2012)
■ Windmolenweg t.h.v. Marssteden 15
(V-2012-0629): het vellen van 3 eiken
(ingediend d.d. 6 maart 2012)

Stadsdeel Zuid

■ Het Bijvank 79 (V-2012-0681): het vestigen

van een café (ingediend d.d. 6 maart 2012)

■ Geessinkweg 21 (V-2012-0660): het

bouwen van een woonhuis (ingediend d.d. 7
maart 2012)
■ Hanenberglanden 136 (V-2012-0665): het
vervangen van de kozijnen (ingediend d.d. 8
maart 2012)
■ Harsseveldhoek 73 (V-2012-0659): het
vellen van 1 esdoorn (ingediend d.d. 7
maart 2012)
■ Leppeweg t.h.v. camping Ostana (V2012-0649): het aanbrengen van een duiker
(ingediend d.d. 6 maart 2012)
■ Leppeweg 196 (V-2012-0662): het wijzigen
van het stalsysteem (ingediend d.d. 7 maart
2012)
■ Veelmanlanden 15 (V-2012-0646): het

vellen van 1 berk (ingediend d.d. 6 maart
2012)
■ Wolferlanden 30 (V-2012-0656): het vellen
van 1 populier (ingediend d.d. 7 maart 2012)
A1.1 INGEDIENDE
SLOOPMELDING

Stadsdeel Noord

■ Spoordijkstraat 66 (V-2012-0598):

het slopen van een opslagschuur met
asbesthoudend materiaal (ingediend d.d. 5
maart 2012)

A1.2 INGEDIENDE MELDING
		 ACTIVITEITENBESLUIT

Stadsdeel West

■ Het Poolman 35 (V-2012-0655): het

oprichten van een meubelspuiterij
(ingediend d.d. 7 maart 2012)

De publicatie van deze aanvragen heeft
uitsluitend een informatief karakter; er kunnen
geen bezwaarschriften worden ingediend en
er wordt geen correspondentie over gevoerd.
A2 VERLENGING BESLISTERMIJN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van Enschede
maken bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben
besloten voor de volgende aanvragen de
beslistermijn te verlengen met een termijn van
maximaal zes weken:

Stadsdeel Noord

■ Johan Wijnoltsstraat 133 (V-2012-0320):

het vergroten van een garage (nieuwe
uiterste beslistermijn d.d. 12 mei 2012)

Stadsdeel West

■ Oude Deldenerweg 125 c (V-2011-

0613): het bouwen van een kantineruimte/
terrasoverkapping (nieuwe uiterste
beslistermijn d.d. 23 april 2012)

Stadsdeel Zuid

■ Hulskamphof 17 (kavel 98) (V-2012-0167):

het bouwen van een woonhuis (nieuwe
uiterste beslistermijn d.d. 29 april 2012)

Tegen bovengenoemde besluiten (verlenging
beslistermijn) kunnen belanghebbenden
binnen 6 weken na de datum van het besluit
een bezwaarschrift indienen. (Kijk voor inzien,
bezwaar en beroep onder de kop Algemeen)
B

Verleende
OMGEVINGSvergunning(en)
	reguliere procedure

Stadsdeel Centrum

■ Tweede Bothofdwarsstraat 40 en 42

(V-2012-0197): het plaatsen van twee
dakkapellen (verleend d.d. 5 maart 2012)
■ middenberm tegenover Laaressingel
70 (V-2012-0069): het vellen van 1 linde
(verleend d.d. 6 maart 2012)

Stadsdeel Noord

■ Colosseum 65 (V-2012-0504): het plaatsen

van twee videoschermen (verleend d.d. 8
maart
■ G.J. van Heekstraat 99/99a (V-2012-0227):
het verbouwen van een garage/berging

(verleend d.d. 5 maart 2012)

■ G.J. van Heekstraat 223 (V-2012-0224):

het verbouwen van een pand en het
plaatsen van gevelreclame t.b.v. een
afhaalpizzeria (verleend d.d. 5 maart 2012)
■ Noorderkroonstraat 46 (V-2012-0093): het
vellen van 2 eiken (verleend d.d. 6 maart
2012)
■ Roessinghsbleekweg 33 (V-2012-0308):
het verwijderen van asbesthoudende
golfplaten van het dak (verleend d.d. 5
maart 2012)

Stadsdeel Oost

■ Jacob Roggeveenstraat 53 (V-2011-0120):

het vergroten van een berging (verleend
d.d. 6 maart 2012)
■ J.J. van Deinselaan op de groenstrook
gelegen nabij nr. 36 (V-2012-0376): het
verplaatsen van 4 kastanjes en het vellen
van 3 kastanjes (verleend d.d. 8 maart
2012)
■ Keppelerdijk 160 (V-2012-0094): het vellen
van 2 lindes, 3 elzen en 1 berk (verleend
d.d. 7 maart 2012)
■ Koopmanstraat 15 (V-2012-0238): het
vergroten van een woonwagen (verleend
d.d. 5 maart 2012)
■ Lossersestraat 96 (V-2012-0199): het
plaatsen van een carport (verleend d.d. 6
maart 2012)
■ Spaansland 20 (V-2012-0155): het
plaatsen van een overdekte stalling voor
auto's (verleend d.d. 5 maart 2012)
■ Van der Waalslaan 9 (V-2012-0273): het
vellen van 1 wilg (verleend d.d. 6 maart
2012)

Stadsdeel West
Vervolg op pagina 18
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■ Binnenhaven 115 (V-2012-0508): het

gedeeltelijk slopen van loodsen (verleend
d.d. 8 maart 2012)
■ Kwinkelerweg t.h.v. nr. 13 (V-2012-0046):
het vellen van 1 eik (verleend d.d. 6 maart
2012)
■ Parkweg 117 (V-2012-0534): het plaatsen
van een hekwerk (verleend d.d. 8 maart
2012)
■ Ir. Schiffstraat 370 (V-2012-0192): het
vellen van 5 eiken en 8 berken (verleend
d.d. 8 maart 2012)
■ Windmolenweg t.h.v. Marssteden 15
(V-2012-0629): het vellen van 2 eiken en 1
berk (verleend d.d. 8 maart 2012)

Stadsdeel Zuid

■ Groot Bruninkstraat 201 (V-2012-0264):

het gedeeltelijke slopen van een schuur en
het verwijderen van asbest (verleend d.d. 5
maart 2012)
■ Pollenbrink en Sibculobrink
(herstructurering Bijvank) (V-2012-0068):
het vellen van 69 bomen (verleend d.d. 7
maart 2012)
■ Ravenhorsthoek naast nr. 86 (V-20120180): het vellen van 1 els (verleend d.d. 6
maart 2012)
■ Het Stroink 66 (V-2012-0261): het bouwen
van een berging (verleend d.d. 6 maart
2012)
■ Welborchlanden 2 (V-2012-0028): het
plaatsen van een schutting (verleend d.d. 5
maart 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 maatwerk	voorschriften

Stadsdeel Centrum

■ Schuttersveld 1D (V-2012-0148): opleggen

maatwerkvoorschrift geluid (verleend d.d. 6
maart 2012)

Stadsdeel Oost

■ Bultsweg 90 (V-2012-0128): opleggen

maatwerkvoorschrift geluid (verleend d.d. 5
maart 2012)

B2	ontwerpbesluit
	omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Enschede maken bekend dat zij in
het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning
te verlenen voor:

Stadsdeel Noord

■ terrein van Universiteit Twente gelegen

aan de Drienerlolaan 5 (V-2012-0438):
het plaatsen en in gebruik nemen van een
warmtekrachtinstallatie op pyrolyse-olie

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van
15 maart 2012 gedurende zes weken
ter inzage in het Stadskantoor aan de
Hengelosestraat 51. Deze stukken zijn op
afspraak in te zien. U kunt een afspraak
maken via telefoonnummer 053 4817600.
Wanneer u op werkdagen voor 12:00 uur een
afspraak maakt, is het dossier in principe de
eerstvolgende werkdag in te zien.
Binnen de periode van ter inzagelegging
kunnen schriftelijk zienswijzen worden
ingebracht. Deze moeten worden gericht aan
het College van Burgemeester en Wethouders
(Postbus 20, 7500 AA Enschede). U wordt
verzocht bij correspondentie het kenmerk van
deze aanvraag te vermelden. In deze periode
kunnen zienswijzen ook mondeling worden
ingebracht . Hiervoor kunt u een afspraak
maken met de heer E.M.H. Bouwman,
telefoonnummer 053 4815329.

Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen
het uiteindelijke besluit kan worden ingediend
als ook een zienswijze is ingebracht tegen het
ontwerpbesluit.
B3 ontwerpbesluit weigeren
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Enschede maken bekend dat zij in
het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn de
vergunning te weigeren voor:

Stadsdeel Oost

■ Fuchsiastraat 6 (V-2012-0007): het

vergroten van een garage met een
woonhuis

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de
bijbehorende stukken liggen met ingang
van 23 maart 2012 gedurende zes weken
ter inzage in het Stadskantoor aan de
Hengelosestraat 51. Deze stukken zijn op
afspraak in te zien. U kunt een afspraak
maken via telefoonnummer 053 4817600.
Wanneer u op werkdagen voor 12:00 uur een
afspraak maakt, is het dossier in principe de
eerstvolgende werkdag in te zien.
Binnen de periode van ter inzagelegging
kunnen schriftelijk zienswijzen worden
ingebracht. Deze moeten worden gericht aan
het College van Burgemeester en Wethouders
(Postbus 20, 7500 AA Enschede). U wordt
verzocht bij correspondentie het kenmerk
van deze aanvraag te vermelden. In deze
periode kunnen zienswijzen ook mondeling
worden ingebracht . Hiervoor kunt u een
afspraak maken met mevrouw M. Hassink,
telefoonnummer 053 4815125.
Wij wijzen erop dat slechts beroep tegen
de uiteindelijke beschikking kan worden
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht
tegen het ontwerpbesluit.
B4	geweigerde OMGEVINGS
	vergunningen

Stadsdeel West

■ Richtersweg 92-94 (V-2011-0267): het

renoveren van een winkel/woonhuis
(geweigerd d.d. 6 maart 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)
C1.2 ACCEPTATIE MELDING
		 ACTIVITEITENBESLUIT

Stadsdeel West

■ Chroomsteden 17 (V-2012-0355):

het plaatsen van afzuigventilator en
geluidsdemper (geaccepteerd d.d. 6 maart
2012)
■ Parkweg 151 (V-2012-0202): het oprichten
van een parketvloerenbedrijf (geaccepteerd
d.d. 7 maart 2012) Verder hebben wij het
voornemen om een maatwerkvoorschrift
geluid te gaan stellen.
C1.3 ACCEPTATIE MELDING
		 BRANDVEILIGGEBRUIK

Stadsdeel Zuid

■ Wesseler-Nering 21 (V-2012-0423):

melding brandveilig gebruik t.b.v. C1000
(geaccepteerd d.d. 8 maart 2012)

Tegen vorenstaande meldingen staat geen
bezwaar en/of beroep open.

BESTEMMINGSPLANNEN
RUIMTELIJKE PLANNEN
ALGEMEEN:

7Z`^_`jl
WZhiZbb^c\heaVc
dca^cZ

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 ontwerpbesluit 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 VASTGESTELD
BESTEMMINGSPLAN

STADSDEEL OOST
HERZIENING 56 BUITENGEBIED 1996
Op 17 januari 2012 hebben Gedeputeerde
Staten van Overijssel gedeeltelijke
goedkeuring verleend aan herziening 56 van
het bestemmingsplan Buitengebied 1996.
Dit plan houdt in de verplaatsing van een
bedrijf aan de Wooldrikshoekweg 99 naar
de Slaghekkeweg 196 en de bouw van twee
woningen nabij de Wooldrikshoekweg 99.
Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft
besloten om goedkeuring te onthouden aan
de woorden "T/M CATEGORIE 3.2" in de
verklaring van de bestemming AB (Agrarisch
bedrijf) zoals is opgenomen in de legenda van
de detailkaart nr. 82 Slaghekkeweg.
Het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde
Staten ligt samen met het bestemmingsplan
en de daarbij behorende stukken van 15
maart 2012 tot en met 25 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)
Belanghebbenden kunnen gedurende de
hiervoor genoemde termijn schriftelijk beroep
instellen tegen het goedkeuringsbesluit bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. (zie Ruimtelijke plannen Algemeen,
procedures)

VERGUNNINGEN
Instemmingsbesluiten voor
het leggen van Kabels en
Leidingen
Burgemeester en Wethouders hebben op

Altijd actueel: de weekkrant.nl

13 maart 2012 instemmingsbesluiten verleend
voor graafwerkzamheden op de volgende
locaties:
■ Enexis: Het Eeftink-Lippinkhof, Th.
De Keyserstr., Lonnekerweg 300,
Schipholtstraat, Roessinghsbleekweg,
Spaarnestraat e.o., Kanaalstraat.
■ VWT-KPN: Boddenkampstraat.
■ Schuuring-KPN: Het Eeftink,
Broekheurnerring.

w w w. e n s c h e d e . n l

■ Ziggo: Ledeboerstr., Miro terrein.
■ Gem. Enschede: Westerval VRI kabel.
■ Vitens: Euregioweg.

De instemmingsbesluiten met bijbehorende
situatietekeningen liggen vanaf woensdag
14 maart 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.
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Als u op werkdagen voor 12.00 uur contact
opneemt kunt u het besluit de eerstvolgende
werkdag op het Stadskantoor inzien.
Vóór 25 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.

