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Vergaderingen raad en
commissies
In verband met het zomerreces zijjn er géén
vergaderingen van gemeenteraad en raadscommissies. De vergadercyclus begint weer op maandag
10 september. De eerstvolgende aankondiging van
raadsvergaderingen en raadscommissies zal zijn in
de Huis aan huis van woensdag 5 september.

Geluidsbelastingkaart
Vastgesteld
Het college van B en W heeft op 19 juni 2012 de
geluidsbelastingkaart vastgesteld. De
geluidsbelastingkaart is een weergave van de geluidsbelasting die veroorzaakt wordt door de
wegen, spoorwegen en bedrijven in of nabij de
gemeente. Met de kaart wordt ook duidelijk
gemaakt hoeveel woningen en andere geluidsgevoelige objecten er zijn en waar die zich
bevinden. De gemeente Enschede heeft de verplichting een geluidsbelastingkaart vast te
stellen. Dit vloeit voort uit de implementatie van de
Europese Richtlijn omgevingslawaai in
Nederland.
De kaart vormt de basis voor het actieplan dat de
gemeente in de loop van 2013 zal opstellen. Dit
actieplan zal het geluidsbeleid en de voorgenomen
maatregelen tegen geluidsbelasting voor de periode
2013-2018 bevatten.
Het ontwerp van dat plan wordt gepubliceerd zodra
dit klaar is.
Tegen de vaststelling van de kaart is geen bezwaar
of beroep mogelijk.
De geluidsbelastingkaart inzien
U kunt de geluidsbelastingkaart van 11 juli tot en met
22 augustus 2012 op afspraak inzien in het
stadskantoor aan de Hengelosestraat 51.
De kaart is ook beschikbaar via internet: www.icinity.
nl/?gemeente=Enschede
Via deze internetsite kan per woning de gemiddelde
geluidsbelasting worden opgevraagd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
gemeente Kijkt u op onze website: www.enschede.nl
voor meer informatie.

huishoudinkomenstoets?
Dan heeft u door afschaffing van de huishoudinkomenstoets mogelijk recht op een bijstandsuitkering.
U kunt opnieuw een aanvraag indienen vanaf de
datum van de eerdere bijstandsaanvraag. Deze
aanvraag kan binnen twee maanden nadat de wet is
aangenomen, worden ingediend. Behoort u tot deze
groep, dan ontvangt u persoonlijk bericht van de
gemeente Enschede.
Heeft u na 1 januari 2012 een uitkering toegekend
gekregen?
Uw uitkering wordt opnieuw beoordeeld. Behoort u
tot deze groep, dan ontvangt u persoonlijk bericht van de gemeente Enschede als er iets wijzigt
in uw uitkering. U hoeft zich niet te melden bij het
Werkplein.
Heeft u door de toets op het huishoudinkomen
een lagere uitkering?
Bij mensen die op 1 januari 2012 of later een uitkering hebben aangevraagd en die door de huishoudinkomenstoets een lagere uitkering hebben gekregen,
wordt de situatie opnieuw beoordeeld. Behoort u tot
deze groep, dan ontvangt u persoonlijk bericht van
de gemeente Enschede als er iets wijzigt in uw uitkering. U hoeft zich niet te melden bij het Werkplein.
Vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit kan digitaal via www.
enschede.nl/contact of via telefoonnummer: 053
– 481 7800. Kijk voor meer informatie ook op de
website www.enschede.nl.

BEKENDMAKING
Uitbreiding digitale afspraakmogelijkheden
U kunt bij de gemeente digitaal een afspraak maken
voor het aanvragen van een product (bijvoorbeeld
een paspoort). Geen wachttijden en u weet bovendien precies hoeveel tijd er nodig is om uw vraag af
te handelen. Wij hebben de mogelijkheden voor het
digitaal maken van afspraken uitgebreid. Hieronder
leest u hier meer over.

Meldt u alsnog aan voor een WWB-uitkering!

Wat is nieuw?
U was al van ons gewend dat u via het digitale loket
van de gemeente een afspraak kon maken voor de
locatie Stadskantoor. Vanaf vandaag kunt u ook voor
de Servicecentra Oost en Zuid digitaal een afspraak
maken. Daarnaast is het nu ook mogelijk om voor
meerdere personen tegelijk een afspraak te maken
en voor enkele gecombineerde producten (bijvoorbeeld voor een paspoort en een rijbewijs).

Iedereen die vanwege de invoering van de huishoudinkomenstoets per 1 januari 2012 geen bijstandsuitkering heeft aangevraagd, wordt opgeroepen
zich te melden bij het Werkplein Enschede.

Digitaal een afspraak maken
Kijkt u in ons digitaal loket bij “afspraak maken”. Hier
vindt u ook informatie over producten die u alleen op
afspraak kunt aanvragen.

Afschaffing huishoudinkomenstoets
Sinds 1 januari 2012 bestond er een huishoudinkomenstoets. Gezinsleden die samen over meer
inkomen/vermogen beschikten dan de bijstandsnorm
voor een gezin hadden per 1 januari 2012 geen recht
op bijstand. De Tweede Kamer heeft op 26 april
2012 besloten de huishoudinkomenstoets met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 in te trekken.
Dit besluit moet nog wel in de wet (Wet afschaffing
huishoudinkomentoets) worden vastgelegd.

Telefonisch een afspraak maken
Uiteraard blijft het ook mogelijk om telefonisch een
afspraak te maken. Belt u daarvoor ons 5-cijferig
nummer: 14053

OPROEP

Heeft u geen aanvraag ingediend, omdat u dacht
door de huishoudinkomenstoets niet in aanmerking
te komen voor een WWB-uitkering, dan kunt u zich
alsnog melden bij het Werkplein van de gemeente
Enschede. U kunt dan met terugwerkende kracht
bijstand aanvragen. Het recht om met terugwerkende
kracht bijstand aan te vragen is beperkt. Het is van
belang dat u op tijd aanvraagt. In ieder geval binnen
twee maanden nadat de wet is aangenomen. Om
voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen
moet u wel ingeschreven staan als werkzoekende bij
het UWV. Dit kunt u doen via www.werk.nl
Gevolgen van deze verandering
Het terugdraaien van de huishoudinkomenstoets
heeft (mogelijk) ook gevolgen voor u. Kijkt u daarom
of u tot één van onderstaande groepen behoort:
Heeft u na 1 januari 2012 een bijstandsuitkering aangevraagd die is afgewezen vanwege de

Vragen?
Kijk voor meer informatie over dit onderwerp in ons
digitaal loket bij “afspraak maken” of bel met 14053.

Rondleiding
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VERGUNNINGEN EN meldingen
Algemeen
Inzien / afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, vergunningen of
meldingen 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 digitaal 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
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

■ Hengelosestraat 75 (V-2012-1812): het plaatsen

van een erfafscheiding (ingediend d.d. 4 juli 2012)

■ Kuipersdijk/Bleekweg (V-2012-1779): het bou-

wen van 8 woonhuizen en het aanleggen van een
uitweg (ingediend d.d. 29 juni 2012)
■ Langestraat 24 (V-2012-1805): het intern verbouwen van het Stadhuis (ingediend d.d. 3 juli 2012)

Stadsdeel Noord

■ Bergweg nabij 475 (V-2012-1745): het herinrich-

ten van een natuurgebied (ingediend d.d. 25 juni
2012)
■ Boogschutterstraat 26 (V-2012-1754): het vellen
van 1 den (ingediend d.d. 27 juni 2012)
■ Hengelosestraat 725 (V-2012-1803): brandveilig
gebruik t.b.v. Hotel De Broeierd (ingediend d.d. 3
juli 2012)
■ Rigtersbleekstraat 39 (V-2012-1815): het bouwen
van een schuur/garage (ingediend d.d. 3 juli 2012)
■ Wegmanstraat 32 en 34 (V-2012-1802): het vellen
van 3 inlandse eiken (ingediend d.d. 3 juli 2012)

Stadsdeel Oost

■ Aureliavlinder 6 (V-2012-1814): het plaatsen van

een dakkapel (ingediend d.d. 5 juli 2012)

Open Monumentendag 8 september

■ Bultsweg 350 (V-2012-1801): het vellen van 1

Stadhuis opent haar deuren!
Zaterdag 8 September 2012, is het weer open monumentendag .
Het thema van dit jaar is “Groen van Toen”
Het Stadhuis opent tussen 10.00 en 16.30 uur haar
deuren voor alle belangstellenden.
Met een leuk programma, en een Burgerzaal die
passend bij het thema in het “groen” is aangekleed,
nodigen wij u uit het Stadhuis te bezichtigen.
U kunt de toren beklimmen, het archief bezoeken,
de raadzaal bezichtigen en een wandeling door het
gebouw maken langs de verschillende zalen en
trouwkamers.

■ Gronausestraat 1180 (V-2012-1777): het verbou-

Tijdens de monumentendag zijn er twee rondleidingen,
om 11.00 uur en om 13.00 uur. Inschrijving kan via de
gemeentelijke Servicedesk via: servicedesk@enschede.nl

Amerikaanse eik (ingediend d.d. 3 juli 2012)

wen van een kantoorpand tot ijssalon (ingediend
d.d. 29 juni 2012)
■ Morsestraat 21 (V-2012-1752): het aanleggen van
een uitweg (ingediend d.d. 28 juni 2012)
■ Velveweg 171 (V-2012-1753): het aanleggen van
een uitweg (ingediend d.d. 28 juni 2012)
■ Winterweg 62 (V-2012-1791): het vergroten van
een woonwagen (ingediend d.d. 29 juni 2012)

Stadsdeel West

■ Ir. Hanlostraat 15 (V-2012-1790): het plaatsen van

2 LED-installaties op een dakrand, een contourlijn
tegen een dakrand en een spandoek tegen een
damwand (ingediend d.d. 2 juli 2012)
■ Dr. de Jongstraat t.h.v. nrs. 68, 72 en 76 (V2012-1746): het vellen van 4 sierkersen (ingediend
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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
12 Kuipersdijk, tussen de Beltstraat en
het Mooienhof, tot eind juli 2012.

1 Capitool, t.h.v. station Drienerlo, t/m medio november
2012.

13 Mooienhof, afgesloten voor alle verkeer, tot eind juli 2012.

2 Hengelosestraat, ter hoogte van de Bosweg en het Capitool
verkeershinder vanwege reconstructie/herinrichting.
De toegang vanaf de Hengelosestraat naar de Bosweg is
afgesloten voor alle verkeer.

14 De Klomp tussen De Heurne en Oldenzaalsestraat, van 18 juli t/m 20 juli
2012, i.v.m. nieuwbouw Zara.

3 Van Heekstraat, vanaf de Maanstraat tot aan de Weegschaalstraat, t/m 27 juli 2012, i.v.m. asfalteringswerkzaamheden.

15 Marthalaan, gedeelte tussen de Espoortstraat en de Oliemolensingel, t/m 27
juli 2012.

4 Goolkatenweg, tussen de Richtersweg en de Spoordijkstraat, t/m 13 juli 2012, i.v.m. slecht riool.

16 Oosterstraat, gedeelte tussen de Edo
Bergsmabrug en huisnummer 137, t/m 27
juli 2012.

5 Het Sander, t/m 27 juli 2012.

17 Leeghwaterstraat, gedeelte tussen de
Van Leeuwenhoekstraat en de Van der
Heijdenstraat, t/m 26 juli 2012.

6 De Groene Boog, voor alle uitgaande verkeer richting de
Blekerstraat ivm bouwwerkzaamheden, tot september 2012.
7 Volthebrink, t/m 27 juli 2012.

18 Jacob Le Mairestraat, t/m 13 juli 2012.

8 Hengelosestraat, tussen de Fortuinstraat en de
Ruyterlaan, het betreft de kruising voor de Menzis en
de Prinsessetunnel, t/m 20 juli 2012.

19 Bultsweg, het gedeelte tussen de
Zwarteweg en de Kerkstraat, t/m 27
juli 2012.

9 Brouwerijstraat, het gedeelte tussen de Beekstraat tot de
ingang van de parkeergarage, t/m 27 juli 2012. De
parkeergarage blijft bereikbaar vanaf de Nieuwluststraat.
10 Zuiderval, aanleg busbaan gedeelte A35 - toegang
P+R terrein, t/m 19 augustus 2012.
11 Busbaan op de Lonnekerspoorlaan tussen de Hulsmaatstraat en Deurningerstraat, t/m 27 juli 2012. Bussen
worden omgeleid via Deurningenstraat, Beekstraat, Fazantstraat en Hulsmaatstraat.

Voor meer informatie over de meest recente wegwerkzaamheden
28-2012
verwijzen we u naar www.enschede.nl

d.d. 28 juni 2012)
■ Het Wolbert 28, 30 en 32 (V-2012-1784):
het wijzigen van de gevels (ingediend d.d.
2 juli 2012)

Stadsdeel Zuid

■ Haaksbergerstraat 859 (V-2012-1778): het

vellen van 6 coniferen, 1 den en 1 prunus
(ingediend d.d. 29 juni 2012)
■ Hanninkhoek 53 (V-2012-1783): het
plaatsen van een dakkapel (ingediend d.d.
2 juli 2012)
■ Hengeveldebrink 33 (V-2012-1792): het
plaatsen van een dakkapel (ingediend d.d.
27 juni 2012)
A1.1 	INGEDIENDE
		SLOOPMELDING

Stadsdeel Noord

■ Toekomststraat 9 (V-2012-1795): het

vergroten van een dakkapel (ingediend d.d.
3 juli 2012)
■ Tubantiasingel 5 (V-2012-1797): Sloop
t.b.v. realiseren parkeerplaatsen (ingediend
d.d. 3 juli 2012)
■ Universiteit Twente, gebouw 45 /
Hogekamp (V-2012-1761): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend
d.d. 29 juni 2012

Stadsdeel Oost

■ Goudsbloemstraat 13 (V-2012-1749): het

verwijderen van asbesthoudende standleiding en dakbeschot (ingediend d.d. 28 juni
2012)
■ Voermanstraat 4 (V-2012-1813): het
verwijderen van asbesthoudende vloer en
plafond (ingediend d.d. 4 juli 2012)

Stadsdeel West

■ Bartholomeus van der Helststraat 12 (V-

2012-1781): het verwijderen van asbest uit
een dakbeschot (ingediend d.d. 2 juli 2012)
■ Elferinksweg 193 (V-2012-1789): het verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 3 juli 2012)
■ Jan Porcellisstraat 16 (V-2012-1794): het
verwijderen van een asbesthoudende ventilatiekoker (ingediend d.d. 3 juli 2012)
■ Wicher Nijkampstraat 49 (V-2012-1800):
het slopen van een asbesthoudende schuur
(ingediend d.d. 3 juli 2012)

Stadsdeel Zuid

■ De Luttebrink 2 t/m 22, 3 t/m 23 en

Denekampbrink 2 t/m 22 (V-2012-1787):
het slopen van woonhuizen en het saneren
van asbest (ingediend d.d. 2 juli 2012)
■ Vlierstraat 4 t/m 200 (V-2012-1750): het
verwijderen van asbesthoudende panelen
in buitenkozijnen (ingediend d.d. 28 juni
2012)
A1.2 	INGEDIENDE MELDING
		ACTIVITEITENBESLUIT

Stadsdeel Noord

■ Capitool 40 (V-2012-1810): het oprichten

van de inrichting MECAL Pantheon B.V.
(ingediend d.d. 4 juli 2012)
■ Hulsmaatstraat 35 (V-2012-1785): het
plaatsen van een afleverstation (ingediend
d.d. 2 juli 2012)

Stadsdeel West

■ Hendrik ter Kuilestraat 159 (V-2012-

1759): het oprichting van de inrichting RB
Bestrating B.V. (ingediend d.d. 29 juni 2012)

A1.3 	INGEDIENDE MELDING
		BRANDVEILIGGEBRUIK

Stadsdeel Centrum

■ Boulevard 1945-4 (V-2012-1763): melding

brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
(ingediend d.d. 2 juli 2012)

Stadsdeel Noord

■ Capitool 1, 3, 5. 7, 9 en 11 (V-2012-1782):

melding brandveilig gebruik t.b.v. een verzamelgebouw (ingediend d.d. 2 juli 2012)
■ Hengelosestraat 725 (V-2012-1804):
melding brandveilig gebruik t.b.v. Hotel De
Broeierd (ingediend d.d. 3 juli 2012)

Stadsdeel Zuid

■ Broekheurne-ring 1050 (V-2012-1798):

melding brandveilig gebruik t.b.v. huisvesting Helmerzijde (ingediend d.d. 3 juli 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
	OMGEVINGS
VERGUNNINGEN
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 Centrum

■ 2e Emmastraat 41 (V-2012-1037): het

aanleggen van een uitweg (nieuwe uiterste
beslistermijn d.d. 23 juli 2012)

Stadsdeel Noord

■ Drienerlolaan 5 (V-2012-1533): het

realiseren van een koelgebouw (nieuwe uiterste beslistermijn d.d. 11 september 2012)
■ Walhofstraat/Kottendijk (V-2012-1358):
het aanleggen van een uitweg (nieuwe uiterste beslistermijn d.d. 21 augustus 2012)

Stadsdeel Zuid

■ Rekkenbrink 13 (V-2012-1274): het ver-

groten van een woonhuis (nieuwe uiterste
beslistermijn d.d. 14 augustus 2012)

Tegen bovengenoemde besluiten 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:

■ J.W. Racerstraat t.h.v. 29 (V-2012-1333):

het vellen van 1 valse christusdoorn (verleend d.d. 3 juli 2012)
■ Walstraat 18a, 18b, 18c 18d en Langestraat 45, 45a, 45b, 47, 47a, 47b en 47c
(V-2012-0904): het verbouwen van de
Twentse Schouwburg (verleend d.d. 3 juli
2012)

Stadsdeel Noord:

■R
 eggestraat 23 (V-2012-1325): het vellen

van 1 den (verleend d.d. 2 juli 2012)

Vervolg op pagina 18
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Vervolg van pagina 17
■V
 oortsweg 196 (V-2012-1565): het wijzigen

en vernieuwen van de voorgevel (verleend
d.d. 2 juli 2012)

Stadsdeel Oost:

■ achter Laaressingel 25-59, besluit

inwerkingtreding op 18 juli 2012 (V2012-1714): het vellen van 1 magnolia en 1
acacia (verleend d.d. 3 juli 2012)
■ Oliemolensingel 3 (V-2012-1438): het
plaatsen van een 24 uurs medicijnautomaat
(verleend d.d. 3 juli 2012)
■ Schoolstraat 17 (V-2012-1248): het vergroten van een gezondheidscentrum (verleend
d.d. 5 juli 2012)
■ Van der Waalslaan 35 (V-2012-1357): het
vellen van 2 esdoorns (verleend d.d. 2 juli
2012)
■ Zuid Esmarkerrondweg t.h.v. perceel
Leurikslaan 2 (V-2012-1414): het vellen
van 1 eik (verleend d.d. 4 juli 2012)

Stadsdeel West:

■ perceel omgeven door Hofdijk - Grote

Veldweg - Rijksweg 35 (V-2012-1447):
het herinrichten van Twekkelerbeek en het
inrichten van een retentiegebied (verleend
d.d. 29 juni 2012)

Stadsdeel Zuid:

■ groenstrook achter woning Kaalbert-

landen 24 (V-2012-1360): het vellen van 1
Amerikaanse eik (verleend d.d. 3 juli 2012)
■ groenstrook achter Willinklanden 35
(V-2012-1415): het vellen van 1 esdoorn
(verleend d.d. 4 juli 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:

■ Haaksbergerstraat 300 (V-2012-1601):

het oprichten van het bedrijf Turkse bakkerij
(verleend d.d. 5 juli 2012)

Stadsdeel Noord:

■ Vliegveldweg 333 B513 (V-2012-1045): het

oprichten van de inrichting Giesmar (verleend d.d. 4 juli 2012) maatwerkvoorschrift
voor het aspect geluid

B2 ontwerpbesluit
omgevingsvergunning

Stadsdeel Zuid:
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:
■ Zonnebeekweg 112 (V-2012-0472): het

wijzigen van een monument door herinrichting van het beukenbos;

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van
13 juli 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. Naberling, telefoonnummer 053
481 5417.

Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de
uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen
de ontwerpbeschikking.
C1.1	ACCEPTATIE
		SLOOPMELDING

Stadsdeel Centrum

■ Laaressingel 94 t/m 108 (V-2012-1744):

het verwijderen van asbesthoudend materiaal (geaccepteerd d.d. 5 juli 2012)
■ Tulpstraat 72, 74 en Leliestraat 119 (V2012-1742): het slopen van drie woonhuizen (geaccepteerd d.d. 2 juli 2012)

Stadsdeel Noord

■ Fazantstraat 223 t/m 339 (V-2012-1725):

het verwijderen van asbestdelen in de ventilatiekokers (geaccepteerd d.d. 2 juli 2012)
■ Voermanstraat 6 (V-2012-1712): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(geaccepteerd d.d. 6 juli 2012)

Stadsdeel Oost

Belanghebbenden kunnen tot 23 augustus
2012 schriftelijk bezwaar tegen deze beschikking indienen. Uw bezwaarschrift kunt u
richten aan de Commissie Bezwaarschriften,
Postbus 20, 7500 AA in Enschede, onder vermelding 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	OMZETTINGSVERGUNNING
De volgende omzettingsvergunningen zijn
verleend:

■ Goudsbloemstraat 13 (V-2012-1749): het

Stadsdeel Zuid

Stadsdeel West

ingsvergunning Auskamplanden 83 (verleend: 3 juli 2012)
■ Vassebrink 7 (20120797): omzettingsvergunning Vassebrink 7(verleend: 3 juli 2012)

verwijderen van asbesthoudende standleiding en dakbeschot (geaccepteerd d.d. 4
juli 2012)

■ Geerdinkweg 30 A (V-2012-1723): het

slopen van een schuur en een mestkelder
(geaccepteerd d.d. 2 juli 2012)
■ Pastoor Schneiderstraat 31 (V-20121740): het verwijderen van asbest uit een
kapconstructie (geaccepteerd d.d. 4 juli
2012)

Stadsdeel Zuid

■ Oude Buurserdijk t.h.v. nr 55 (V-2012-

1724): het saneren van zwerfasbest (geaccepteerd d.d. 2 juli 2012)
■ Vlierstraat 4 t/m 200 (V-2012-1750): het
verwijderen van asbesthoudende panelen
in buitenkozijnen (geaccepteerd d.d. 5 juli
2012)
C1.2 	ACCEPTATIE MELDING
		ACTIVITEITENBESLUIT

Stadsdeel West

■ IJsbaanweg 119 (V-2012-1525): het veran-

deren van de inrichting Hulscher Houtbewerking (geaccepteerd d.d. 3 juli 2012)

C1.3 	ACCEPTATIE MELDING
		BRANDVEILIGGEBRUIK

Stadsdeel Noord

■ Dienstweg 5 (V-2012-0203): melding

brandveilig gebruik t.b.v. het UT gebouw
Oosthorst (geaccepteerd d.d. 6 juli 2012)

Stadsdeel Oost

■ Het Eeftink 2 (V-2012-1079): melding

brandveilig gebruik t.b.v. hoofdkantoor
Rabobank Enschede - Haaksbergen (geaccepteerd d.d. 4 juli 2012)
■ Noord Esmarkerrondweg 431 (V-20121637): melding brandveilig gebruik t.b.v. Van
Haren (geaccepteerd d.d. 4 juli 2012)

Stadsdeel Zuid

■ Auskamplanden 83 (V-2012-1680): meld-

ing brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
(geaccepteerd d.d. 5 juli 2012)

Tegen vorenstaande meldingen staat geen
bezwaar en/of beroep open.
D	WET BODEMBESCHERMING
(Wbb)
Het volgende besluit liggen vanaf 13 juli 2012
ter inzage:
Beschikking:
Boddenkampstraat 26, (1200088847) kadastraal aangeduid als gemeente Enschede, sectie S, nummer 03681. De beschikking betreft
het instemmen met een uitgevoerde sanering
op grond van het Besluit Uniforme Saneringen
(beschikking d.d. 12 juli 2012).

■ Auskamplanden 83 (20120558): omzett-

Tegen bovengenoemde vergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na
de datum van verlening een bezwaarschrift
indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en beroep
onder de kop Algemeen)
F	Handhaving
De volgende aanschrijving is uitgegaan:
■ Bentrotstraat 29 (H-2012-2409-02): bou-

wstop wegens bouwen zonder vergunning
(verzonden 29
juni 2012)
■ Toekomststraat 15 (H-2012-2417-02): bouwstop wegens bouwen in afwijking van de
vergunning (verzonden 6 juli 2012)

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 geluid
hinder.
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 het ontwerp van een ruimtelijk
plan een zienswijze naar voren kan worden
gebracht kan dat naar keuze schriftelijk,
digitaal of mondeling. Schriftelijke zienswijzen
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 ontwerpbestemmingsplan <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). Tegen het ontwerp van een bestemmingsplan (inclusief herziening, nadere uitwerking of wijzigingsplan) kan tevens digitaal
een zienswijze naar voren worden gebracht.
Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via het digitaal loket van de gemeente
Enschede, bereikbaar via de website van de
gemeente Enschede of rechtstreeks op het
webadres http://dloket.enschede.nl (onder
‘indienen zienswijze’).
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
VASTGESTELD
BESTEMMINGSPLAN
STADSDEEL NOORD

BESTEMMINGSPLAN “MAATMANWEG 27” (kenmerk BP00015)
In zijn vergadering van 25 juni heeft de
gemeenteraad -met toepassing van artikel 3.1

Altijd actueel: de weekkrant.nl

van de Wet ruimtelijke ordening- het bestemmingsplan “Maatmanweg 27” vastgesteld.
Dit plan heeft betrekking op een gebied dat
globaal wordt begrensd door het Abraham
Ledeboerpark aan de westzijde, de Viermarkenweg aan de noordzijde en revalidatiecentrum
’t Roessingh aan de zuidoostzijde.
Het bestemmingsplan voorziet in het planologisch mogelijk maken van het nieuw bouwen
van een clubgebouw voor golfclub Prinses
Wilhelmina en het uitbreiden van het bestaande materiaalgebouw.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 12 juli 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.BP00015-0003
Belanghebbenden kunnen van 13 juli 2012
tot en met 23 augustus 2012 schriftelijk
beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. (zie Ruimtelijke plannen
Algemeen, procedures)
BESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED NOORDWEST HENGELOSESTRAAT 700 BEHEERGEBOUW”
(kenmerk BP00006)
In zijn vergadering van 25 juni 2012 heeft de
gemeenteraad -met toepassing van artikel 3.1
van de Wet ruimtelijke ordening- het bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest Hengelosestraat 700 Beheergebouw” vastgesteld.
Dit plan voorziet in de mogelijkheid om
medewerking te kunnen verlenen aan de
bouw van een beheergebouw annex bijgebouw bij het landhuis op het adres Hengelosestraat 700.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt met de daarbij behorende
stukken met ingang van 12 juli 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.BP00006-0003
Belanghebbenden kunnen van 13 juli 2012 tot
en met 23 augustus 2012 schriftelijk beroep
instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. (zie Ruimtelijke plannen Algemeen,
procedures – beroep instellen)

STADSDEEL ZUID

BESTEMMINGSPLAN “HET
BIJVANK NOORD” (kenmerk
20110198 BWT)
In zijn vergadering van 25 juni 2012 heeft de
gemeenteraad -met toepassing van artikel 3.1
van de Wet ruimtelijke ordening- het bestemmingsplan “Het Bijvank Noord” gewijzigd
vastgesteld.
Dit plan heeft betrekking op een gebied dat
globaal wordt begrensd door de Rhaanbrink,
Pollenbrink en Sibculobrink aan de noordzijde, de Geessinkweg aan de westzijde, de
Wesselerbrinklaan aan de oostzijde en Het
Bijvank aan de zuidzijde. Het plan voorziet
in een herziening van het bestemmingsplan
“Wesselerbrink 2005” om de realisatie van de
herontwikkeling van deze buurt planologisch
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mogelijk te maken.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 12 juli 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)
In het plan zijn wijzigingen aangebracht ten
opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan.
De belangrijkste daarvan komen voort uit
de wijzigingen van het beeldkwaliteitsplan/
stedenbouwkundig plan. Daarnaast zijn de
verbeelding, de toelichting en de regels van
het bestemmingsplan op een aantal overige,
minder zwaar wegende punten inhoudelijk
veranderd. Tot de ter inzage gelegde stukken
behoort onder andere een gedetailleerd overzicht van alle wijzigingen die de raad bij de
vaststelling in het plan heeft aangebracht.
Het vastgestelde bestemmingsplan met de
daarbij behorende stukken kan digitaal worden ingezien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
?planidn=NL.IMRO.0153.20110198-0003
Belanghebbenden kunnen van 13 juli 2012
tot en met 23 augustus 2012 schriftelijk
beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. (zie Ruimtelijke plannen
Algemeen, procedures – beroep instellen)
Crisis- en herstelwet van toepassing
Op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Het Bijvank Noord” is afdeling 2
van hoofdstuk 1 van de Crisis en Herstelwet
van toepassing.
In verband hiermee dienen beroepsgronden
in het beroepschrift te worden opgenomen.
Deze kunnen niet meer worden aangevuld.
BESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED ZUIDOOST HAAKSBERGERSTRAAT 843” (kenmerk
BP00011)
In zijn vergadering van 25 juni 2012 heeft de
gemeenteraad - met toepassing van artikel
3.1 van de Wet ruimtelijke ordening - het
bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost
Haaksbergerstraat 843 vastgesteld voor het
gebied gelegen aan de Haaksbergerstraat
843.
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 besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 12 juli 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.BP00011-0003
Belanghebbenden kunnen van 13 juli 2012
tot en met 23 augustus 2012 schriftelijk
beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. (zie Ruimtelijke plannen
Algemeen, procedures – beroep instellen)
WELSTANDSNOTA
ENSCHEDE”BOUWEN AAN
IDENTITEIT”

STADSDEEL ZUID

WIJZIGING 50 WELSTANDSNOTA

ENSCHEDE, BEELDKWALITEITPLAN “HET BIJVANK”
In zijn vergadering van 25 juni 2012 heeft de
gemeenteraad het beeldkwaliteitplan “Het
Bijvank” vastgesteld als Wijziging 50 van de
Welstandsnota. Het beeldkwaliteitplan “Het
Bijvank” heeft betrekking op het gebied dat
wordt begrensd door de Rhaanbrink, Pollenbrink en Sibculobrink aan de noordzijde, de
Geessinkweg aan de westzijde, de Wesselerbrinklaan aan de oostzijde en Het Bijvank
aan de zuidzijde. Deze locatie heeft in de
Welstandsnota de welstandsidentiteit “Stempelwijken”. In het plangebied is de realisatie
van woningen voorzien. Om de toekomstige
omgevingsvergunningen te kunnen toetsen
aan de gewenste eisen van welstand en
beeldkwaliteit is het beeldkwaliteitplan “Het
Bijvank” opgesteld. Wijziging 50 van de Welstandsnota beoogt daarom voor deze locatie
de geldende welstandsidentiteit “Stempelwijken” te vervangen door het beeldkwaliteitplan
“Het Bijvank”.
Het besluit tot vaststelling van Wijziging 50 Welstandsnota ligt met de daarbij
behorende stukken met ingang van 12 juli
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)
In het plan zijn wijzigingen aangebracht ten
opzichte van het ontwerpplan. De belangrijkste daarvan komen voort uit de ingediende
zienswijzen. Daarnaast is het beeldkwaliteitsplan/stedenbouwkundig plan op een aantal
overige, minder zwaar wegende punten
inhoudelijk veranderd.
Tot de ter inzage gelegde stukken behoort
onder andere een gedetailleerd overzicht van
alle wijzigingen die de raad bij de vaststelling
in het plan heeft aangebracht.
Tegen dit wijzigingsplan kan geen bezwaar of
beroep worden ingesteld.

WET GELUIDHINDER
TERVISIELEGGING BESLUIT HOGERE
GRENSWAARDEN

STADSDEEL ZUID

BESLUIT HOGERE GRENS
WAARDEN “HET BIJVANK NOORDWESSELERBRINKLAAN”
Burgemeester en wethouders van Enschede
delen mede hogere grenswaarden te hebben
vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare
geluidsbelasting.
In het besluit worden hogere grenswaarden
vastgesteld als bedoeld in artikel 110a van
de Wet geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai. De hogere grenswaarden zijn
noodzakelijk t.b.v. de herstructurering van de
buurt “Het Bijvank Noord” binnen de onderzoekszone van de voor wegverkeerslawaai
gezoneerde weg Wesselerbrinklaan zoals
vastgelegd in het vastgestelde bestemmingsplan “Het Bijvank Noord”. Dit bestemmingsplan voorziet in het vernieuwen van de buurt
Het Bijvank Noord.
Het besluit ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 12 juli 2012 gedurende
een periode van zes weken voor belanghebbenden ter inzage in de centrale hal van
het stadskantoor, Hengelosestraat 51 in
Enschede. (zie Ruimtelijke plannen Algemeen, inzien/afspraak maken)
Van 13 juli 2012 tot en met 23 augustus
2012 kunnen belanghebbenden schriftelijk
beroep instellen tegen het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. (zie Ruimtelijke plannen Algemeen,
procedures)
Crisis- en herstelwet van toepassing
Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en
herstelwet is op dit besluit van toepassing.

Dit brengt Op het besluit tot vaststelling van
het bestemmingsplan “Het Bijvank Noord” is
afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis en
Herstelwet van toepassing.
In verband hiermee dienen beroepsgronden
in het beroepschrift te worden opgenomen.
Deze kunnen niet meer worden aangevuld.
BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN “HET BIJVANK
NOORD-GEESSINKWEG”
Burgemeester en wethouders van Enschede
delen mede hogere grenswaarden te hebben
vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare
geluidsbelasting.
In het besluit worden hogere grenswaarden
vastgesteld als bedoeld in artikel 110a van de
Wet geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai. De hogere grenswaarden zijn noodzakelijk ten behoeve van de herstructurering
van de buurt Het Bijvank Noord binnen de
onderzoekszone van de voor wegverkeerslawaai gezoneerde weg Geessinkweg zoals
vastgelegd in het vastgestelde bestemmingsplan “Het Bijvank Noord”. Dit bestemmingsplan voorziet in het vernieuwen van de buurt
Het Bijvank Noord.
Het besluit ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 12 juli 2012 gedurende
een periode van zes weken voor belanghebbenden ter inzage in de centrale hal van
het stadskantoor, Hengelosestraat 51 in
Enschede. (zie Ruimtelijke plannen Algemeen, inzien/afspraak maken)
Van 13 juli 2012 tot en met 23 augustus
2012 kunnen belanghebbenden schriftelijk
beroep instellen tegen het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. (zie Ruimtelijke plannen Algemeen,
procedures)
Crisis- en herstelwet van toepassing
Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en
herstelwet is op dit besluit van toepassing.
Dit brengt Op het besluit tot vaststelling van
het bestemmingsplan “Het Bijvank Noord” is
afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis en
Herstelwet van toepassing.
In verband hiermee dienen beroepsgronden
in het beroepschrift te worden opgenomen.
Deze kunnen niet meer worden aangevuld.

VERGUNNINGEN
Instemmingsbesluiten voor het leggen van
Kabels en Leidingen
Burgemeester en Wethouders hebben op
10 juli 2012 instemmingsbesluiten verleend
voor graafwerkzaamheden op de volgende
locaties:
Enexis: Varviksingel; Wissinkdijk.
Schuuring-KPN: Voorjaarsweg 4;
Pantheon 22a.
Vitens: Het Vaneker; Leppeweg.
Ziggo: Daalweg.
AkzoNobel: Usseleres Zuid.
De instemmingsbesluiten met bijbehorende
situatietekeningen liggen vanaf woensdag
11 juli 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 22 augustus 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
Vervolg op pagina 20
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Gemeente Enschede kost niets.

VERKEERSBESLUITEN
Bij de balies van de afdeling Publieksdienstverlening Frontoffice aan de Hengelosestraat
51 (openingstijden op telefonische afspraak
via 14053 op maandag van 11:00-16:30 uur,
dinsdag t/m vrijdag 08.30 – 16:30 uur; op
donderdag ook van 17.00 tot 19.30 uur; zonder
afspraak op dinsdag t/m vrijdag van 8:30-12:00
uur en 13.00 tot 16.00 uur; op donderdag ook
van 17:00-19:30 uur) liggen met ingang van
woensdag 11 juli 2012 gedurende 6 weken
tot en met dinsdag 21 ausgustus 2012
ter inzage de verkeersbesluiten van Burgemeester en Wethouders, zijnde:
Door plaatsing van een bord model E6 van de
bijlage I van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990:
Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan:

1. Operastraat in de nabijheid van huis
nummer 2
2. Toekomststraat in de nabijheid van huis
nummer 142
3. Kremersmaten in de nabijheid van huis
nummer 145
4. Veenstraat in de nabijheid van huis
nummer 4
5. Broekheurneplein in de nabijheid van
huisnummer 332
6. W.C. Schoutenstraat in de nabijheid
van huisnummer 42
7. Willinklanden in de nabijheid van huis
nummer 2
8. Scherphoflanden in de in de nabijheid
van huisnummer 15
9. B.W. ter Kuilestraat in de nabijheid van
huisnummer 210
Door verwijdering van bord model E6 van de
bijlage I van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990:

Het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan:
Orionplantsoen in de nabijheid van
huisnummer 29
2. Hogelandsingel in de nabijheid van
huisnummer 80
3. Broekheurneplein in de nabijheid van
huisnummer 117
4. Kemenadehoek in de nabijheid van
huisnummer 39
5. Kuipersdijk in de nabijheid van huisnummer 1 23
6. Velveweg in de nabijheid van huis
nummer 165
7. Van Lochemstraat in de nabijheid van
huisnummer 9-5
8. Velveweg in de nabijheid van huisnummer 114
De politie gaat akkoord met bovenstaande
besluiten.
Als u het niet eens bent met één van deze
1.

besluiten, dan kunt u daartegen binnen zes
weken, tot en met dinsdag 21 augustus
2012 een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan de Commissie Bezwaarschriften. U adresseert uw
bezwaarschrift aan:
Gemeente Enschede
Commissie Bezwaarschriften
Postbus 20
7500 AA Enschede
In het bezwaarschrift vermeldt u:
- de datum van uw bezwaarschrift;
- uw naam en adres;
- tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- wat uw bezwaren tegen dat besluit zijn.
Daarna ondertekent u het bezwaarschrift.
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