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WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2022

Huis aan Huis Enschede

GEMEENTE ENSCHEDE

E N SC H E D E C E N T R A AL
GEMEENTERAAD

Op maandag 26 september 2022 vindt van
18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad
plaats. De actualiteitenraad vervangt het
vragenhalfuur in de raadsvergadering en
de verschillende kamers van de Stedelijke
Commissie, en vindt plaats in de raadzaal
van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad
stellen gemeenteraadsleden vragen over
actualiteiten in de stad. Belangstellenden
zijn van harte welkom om deze
raadsvergadering live te volgen op de
publieke tribune van het stadhuis.
Kijk voor de volledige en actuele agenda op
enschede.nl/gemeenteraad. Hier kunt u de
vergadering ook live volgen.
GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op maandag
26 september 2022 vanaf 19.00 uur in de
raadzaal van het stadhuis. Hierin vindt de
behandeling van de raadsagenda plaats
waarin het debat over de bespreekpunten en
het behandelen van de hamerstukken
zal plaatsvinden.
Op de agenda staan onder andere de
volgende onderwerpen:
• Opkoopbescherming
• Uitgangspuntennotitie nieuwe
investeringsagenda voor Twente 20232027
• Rekenkameronderzoek Wob
• Verstrekken garantstelling Stichting
Kunstgrasveld EHV en de
Enschedese Hockey Vereniging
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
“Haverkampweg 157”
Kijk voor de volledige en actuele agenda’s op
enschede.nl/gemeenteraad.
Dinsdag 27 september 2022
Stadsdeelcommissie West.
Aanvang 19.30 uur. Locatie: Wijkcentrum
’t Ni-je Terphoes, Noordhollandstraat 4
Onderwerpen:
• Informerend: Een gezonde en Kansrijke
Start in Stadsdeel West
• Oordeelsvormend: Bestemmingsplan
Aanvulling Wonen Havengebied
• Oordeelsvormend: Bestemmingsplan
Oost Boswinkel
• Oordeelsvormend: Bestemmingsplan
Egberinksweg 90
Kijk voor de volledige en actuele agenda op
enschede.nl/gemeenteraad.
BEZOEKERS EN SPREKERS BIJ
COMMISSIEVERGADERINGEN

Belangstellenden zijn van harte welkom.
Als u het woord wenst te voeren bij één van
de agendaonderwerpen op een stedelijke
commissie of stadsdeelcommissie, dan
kunt u contact opnemen met de betreffende
commissiegriffier. Deze zal met u overleggen
hoe u kunt inspreken.
Let op: als u wenst in te spreken, is het in
uw eigen belang dat u vroegtijdig contact
opneemt met de commissiegriffier in verband
met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet
tot de dag van de vergadering, maar neem
bijtijds contact op!
De commissiegriffier is:
Stadsdeelcommissie West; dhr. S. van Iersel;
s.vaniersel@enschede.nl; tel 14 053
VOLG DE GEMEENTERAAD VAN ENSCHEDE
VIA TWITTER VIA #RAAD053

OPGELEG DE BESLUITEN
BIJ ADRES ONBEKEND
(P A R T I C I P AT I E W E T)

Het college van B&W heeft bij
beschikking(en) voor de onderstaande
personen in het kader van de Participatiewet
een besluit genomen met het verzoek aan de
inhoud te voldoen:
NAAM

GEBOORTEDATUM

DATUM
BESCHIKKING

N.J. Meykel

19-12-1985 15-09-2022

Uit onderzoek van de Basisregistratie
Personen (BRP) is gebleken dat deze
personen niet meer op het adres wonen waar
ze staan ingeschreven.
Deze personen worden verzocht zo spoedig
mogelijk een afschrift van de beschikking
af te halen bij de gemeente Enschede, dan
wel kennis te nemen van de inhoud van de
beschikking.
U kunt daartoe op werkdagen tussen 09.00 en
17.00 uur bellen met (053) 481 78 00.
VERGUN NINGEN EN MEL DINGEN
ALGEMEEN
INZIEN / AFSPRAAK MAKEN

Wilt u een van de aanvragen, besluiten,
vergunningen of meldingen (met uitzondering
van meldingen kappen) inzien neemt u
dan contact met ons op. Dit kan digitaal via
vergunning@enschede.nl of telefonisch via
nummer 053 4817100. U kunt de stukken dan
digitaal toegestuurd krijgen, of op afspraak
inzien bij de balie van het Stadskantoor.
BEZWAREN INDIENEN

Indien bezwaar kan worden ingediend, dan
kunt u het bezwaarschrift richten aan het
College van Burgemees¬ter 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 Rechtbank
Overijssel (Team Bestuursrecht, Postbus
10067, 8000 GB Zwolle).
BEROEP INSTELLEN

Indien beroep kan worden ingesteld, dan
kunt u het beroepschrift richten aan de
Rechtbank Overijssel (Team Bestuursrecht,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle). 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
Rechtbank Overijssel (Team Bestuursrecht,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle).

▬ J.P. Sweelinckstraat 5 (V-2022-5320): het
vergroten van een woonhuis (ingediend d.d.
9 september 2022)
▬ Niermansgang 11 (V-2022-5282): het
verbouwen van een voormalig pakhuis tot
6 appartementen (ingediend d.d.
8 september 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Rijnstraat 20 (V-2022-5372): het
verbouwen van een winkelpand (ingediend
d.d. 13 september 2022)
▬ Rigtersbleekstraat 30 (V-2022-5246): het
vergroten van een dakopbouw (ingediend
d.d. 7 september 2022)
▬ ‘t Vaneker, kavel 52 (V-2022-5273):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. het overschrijden van
het bouwvlak voor het bouwen van een
vrijstaand woonhuis (ingediend d.d.
8 september 2022)
STADSDEEL OOST

▬ Euregioweg 300 (V-2022-5356): het
verbouwen van een bedrijfshal (ingediend
d.d. 12 september 2022)
▬ Kersdijk 220 (V-2022-5287): het plaatsen
van 40 zonnepanelen (ingediend d.d. 8
september 2022)
▬ Zuid Esmarkerrondweg, kavel 3
(V-2022-5245): het bouwen van een
vrijstaand woonhuis (ingediend d.d.
7 september 2022)
▬ Zuid Esmarkerrondweg 191
(V-2022-5373): handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening t.b.v. het
splitsen van een bestaand woonhuis naar
twee woonhuizen (ingediend d.d.
13 september 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Geerdinkszijdeweg 90 (V-2022-5328):
het aanleggen van een nieuw rookkanaal
(ingediend d.d. 11 september 2022)
STADSDEEL ZUID

▬ Johanna Naberlanden 41 (V-2022-5370):
het plaatsen van een dakkapel (ingediend
d.d. 13 september 2022)
▬ Verwooldsweg (buitengebied)
(V-2022-5277): het aanleggen van een
kabeltracé (ingediend d.d.
8 september 2022)
A.1 I N G E D I E N D E A A N V R A G E N
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE
A C T I V I T E I T ‘K A P P E N’:
STADSDEEL NOORD

▬ Horstlindelaan 60 (V-2022-5322): het
vellen van dennen (ingediend d.d.
12 september 2022)
STADSDEEL ZUID

▬ Riethemsteeg in de berm t.h.v. N35
(V-2022-5369): het vellen van 2 eiken
(ingediend d.d. 12 september 2022)
▬ Twistveenweg 55 (V-2022-5319): het
vellen van 1 paardenkastanje (ingediend
d.d. 9 september 2022)

A INGEDIENDE A ANVR AGEN

A 1.1

OMGEVINGSVERGUNNING VOOR

BR A N DVEILIG GEBRUIK

D E A C T I V I T E I T (E N):
STADSDEEL CENTRUM

▬ Espoortstraat 165 (V-2022-5248): het
wijzigen van het bestemmingsplan naar
“Maatschappelijk” met dagbesteding
(ingediend d.d. 7 september 2022)

INGE DIEN DE MEL DING

STADSDEEL NOORD

▬ Rijnstraat 20 (V-2022-5363): melding
brandveilig gebruik t.b.v. Albert Heijn
Rijnstraat (ingediend d.d.
13 september 2022)

▬ Vliegveldweg 345 (V-2022-5286): melding
brandveilig gebruik t.b.v. de Bleckmann
Kledingverkoop (ingediend d.d.
9 september 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Landsteinerlaan 59 (V-2022-5281):
melding brandveilig gebruik t.b.v.
noodopvang Oekraïne (ingediend d.d.
8 september 2022)
A 1.2 I N G E D I E N D E M E L D I N G E N
K A P P E N VA N E E N B O O M
STADSDEEL NOORD

▬ Thorbeckelaan 5 (V-2022-5292): het
kappen van 1 berk (ingediend d.d.
9 september 2022)
STADSDEEL ZUID

▬ Kukslanden, t.h.v. nr. 54 (V-2022-5358):
het kappen van 1 wilg (ingediend d.d.
12 september 2022)
▬ Suze Groeneweglanden, achter nr. 46
(V-2022-5251): het kappen van 1 valse
christusdoorn (ingediend d.d.
7 september 2022)
De publicatie van deze meldingen heeft
uitsluitend een informatief karakter; indien
u bezwaar heeft tegen het kappen kunt u
binnen 3 weken na indiening van de melding
uw bezwaar kenbaar maken bij de eigenaar
van de boom. Voor de naam van de eigenaar/
melder kunt u telefonisch contact opnemen
met nummer 053-4817100. Er kunnen geen
bezwaarschriften worden ingediend en er
wordt geen correspondentie over gevoerd.
A 2 VERLENGING BESLISTER MIJN
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 CENTRUM

▬ Oldenzaalsestraat t.h.v. kruising
met de Parallelweg (perceel 14113)
(V-2022-4017): het bouwen van
17 atelierwoningen, ruimten voor
commerciële- en maatschappelijke
doeleinden, 6 studentenwoningen en 179
huurappartementen (Performance Factory)
(nieuwe uiterste beslistermijn d.d. 31
oktober 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ De Ruyterlaan 8 (V-2022-4128): handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
t.b.v. overkapping met zonnepanelen en een
oplaadpunt (nieuwe uiterste beslistermijn
d.d. 26 oktober 2022)
▬ Newton Park, kavel 73 (V-2022-4537):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. onzelfstandig bewoning (6
kamers) (nieuwe uiterste beslistermijn d.d.
13 november 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Verzetslaan, naast nummer 21
(V-2022-3456): het bouwen van een
bedrijfsverzamelgebouw, het plaatsen van
handelsreclame en het aanleggen van
3 uitwegen (nieuwe uiterste beslistermijn
d.d. 25 oktober 2022)
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▬ Getfertsingel 75 (V-2022-4282): handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
t.b.v. kamerverhuur voor 4 kamers (nieuwe
uiterste beslistermijn d.d. 22 oktober 2022)
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 ON T W ERPBESLUIT
OMGEVINGSVERGUNNING

▬ Getfertsingel 75 (V-2022-4282): handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
t.b.v. kamerverhuur voor 4 kamers (verleend
d.d. 15 september 2022)
▬ Ir. Schiffstraat 51 (V-2022-2557): het
vergroten van een bedrijfshal en het
aanleggen van een uitweg (verleend d.d.
12 september 2022)
▬ Poolmansweg t.h.v. nr. 40 (kavel 2)
(V-2022-3375): het bouwen van een
vrijstaand woonhuis en het aanleggen
van een uitweg (verleend d.d.
15 september 2022)

De aanvraag, de omgevingsvergunning en de
bijbehorende stukken liggen van 22 september
2022 tot en met 2 november 2022 ter inzage.

STADSDEEL ZUID

Wilt u liever de papieren versie van de
omgevingsvergunning inzien? Neemt u
dan contact met ons op. Dit kan digitaal via
vergunning@enschede.nl of telefonisch via
nummer 053 4817100. U ontvangt dan van ons
een pdf-versie van de gevraagde stukken.

STADSDEEL WEST

▬ Joke Smitlanden 136 (V-2022-5232): het
plaatsen van een dakkapel (verleend d.d.
12 september 2022)
▬ Plekkenpolhof 4 (V-2022-4051): het
bouwen van een vrijstaand woonhuis
(verleend d.d. 14 september 2022)

▬ Veldbeekweg 155 (V-2022-1532): het
bouwen van een recreatiewoning

B2 VERLEENDE

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken liggen met ingang
van 23 september 2022 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.

VOOR DE ACTIVITEIT

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Enschede maken bekend dat zij in
het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning
te weigeren:

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 C. Nijhuis,
telefoonnummer 053 481 55 85.
B1 VERLEENDE
O M G E V I N G S V E R G U N N I N G(E N)
REGULIERE PROCE DURE
STADSDEEL NOORD

▬ Librapad (Newton Park Enschede,
percelen 4157, 4158 en 4159) (V-20223430): het bouwen van 19 huurwoningen
(fase 1 - blokken 1 t/m 3) (verleend d.d.
15 september 2022)
▬ Roessinghsbleekweg 116 (V-2022-4356):
het vergroten van een woonhuis d.m.v.
een nokverhoging (verleend d.d.
9 september 2022)
▬ Voermanstraat 18 (V-2022-4899): het
gedeeltelijk slopen van een draagmuur en
het aanleggen van een alarminstallatie
(verleend d.d. 9 september 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Beckumerstraat 42 (V-2022-4751): het
vervangen van kozijnen (verleend d.d. 9
september 2022)
▬ Glanerbeekweg, Zonnepark,
Loerhazenweg, Ommerbos,
Twekkelermarkeweg en Industrieterrein
Marssteden (V-2022-3361): handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
t.b.v. het aanleggen en onderhouden van
sterpunten en kabels (verleend d.d. 8
september 2022)

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G(E N)
‘K A P P E N’:

We vinden het belangrijk om zoveel
mogelijk bomen in de gemeente Enschede
te behouden. Ons doel is dat voor elke
gekapte boom een boom wordt herplant. Of
en hoe er een nieuwe boom herplant moet
worden, staat in de hieronder verleende
omgevingsvergunningen.
STADSDEEL NOORD

▬ Vanekerbeekweg, naast nr. 65 B
(V-2022-4550): het vellen van 2 eiken
(verleend d.d. 9 september 2022)
B3 VERLEENDE
O M G E V I N G S V E R G U N N I N G(E N)
UITGEBREIDE PROCEDURE
STADSDEEL NOORD

▬ Oldenzaalsestraat 726 (V-2021-5856): het
wijzigen van de inrichting t.b.v. onbemande
verkoop motorbrandstoffen (verleend d.d.
7 september 2022)
De ontwerpbeschikking met de bijbehorende
stukken heeft vanaf 13 mei 2022
gedurende 6 weken ter inzage gelegen.
Gedurende deze periode is een ieder in de
gelegenheid gesteld tot het indienen van
zienswijzen. Hiervan is geen gebruik
gemaakt. Het besluit is niet gewijzigd ten
opzichte van het ontwerpbesluit.
STADSDEEL OOST

▬ Broekheenseweg 58 (V-2021-5156): het
vervangen van een bestaand woonhuis voor
een nieuw te bouwen woonhuis op het perceel
(verleend d.d. 13 september 2022)

De omgevingsvergunning en de ruimtelijke
onderbouwing met de daarbij behorende
stukken kunnen digitaal worden ingezien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.0153.20215156-0003.
De bronbestanden kunnen worden gedownload
via de webpagina
http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0153/
NL.IMRO.0153.20215156-0003/

Wilt u vragen stellen over de
omgevingsvergunning of een nadere toelichting
ontvangen? Dan kunt u een
e-mail sturen aan vergunning@enschede.nl.
Wij verzoeken u in de mail de naam van
de omgevingsvergunning, uw naam en
telefoonnummer te vermelden, zodat wij contact
met u kunnen opnemen.
BEROEP INSTELLEN

Van 22 september 2022 tot en met 2 november
2022 kunnen belanghebbenden schriftelijk
beroep instellen tegen de verleende
omgevingsvergunning bij de afdeling
Bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank
Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Voor het instellen van beroep is griffierecht
verschuldigd. Het besluit tot verlening van de
omgevingsvergunning treedt in werking daags
na afloop van de beroepstermijn. Als degene
die beroep heeft ingesteld er belang bij heeft
dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan
diegene hangende het beroep tevens een
verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de voorzieningenrechter van de afdeling
Bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank
Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het
besluit niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist. Ook voor het indienen van een verzoek om
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
B4 VERLEENDE
M A AT W E R K V O O R S C H R I F T E N
STADSDEEL WEST

▬ Remorsstraat 11 (V-2022-5243): het
stellen van een maatwerkvoorschrift
(verleend d.d. 7 september 2022)
B5 BESLUIT
VERGUNNINGSVRIJ
STADSDEEL OOST

Dit besluit heeft als ontwerp ter inzage gelegen
van 6 juli 2022 tot en met 17 augustus 2022.
Met betrekking tot het ontwerpbesluit zijn
geen zienswijzen ontvangen. Het besluit is niet
gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

▬ Midzomerweg 6 (V-2022-3959): het
opslaan van roerende zaken t.b.v. recycling
(vergunningsvrij d.d. 8 september 2022)

Gedurende zes weken met ingang van de dag na
die waarop deze besluiten ter inzage zijn gelegd
kan tegen het besluit beroep worden ingesteld.
Dit kan door belanghebbenden die zienswijzen
hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit en
door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten geen zienswijzen te
hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

E V E N E M E N T E N V E R G U N N I N G(E N)

B6 VERLEENDE

STADSDEEL CENTRUM

▬ Oude Markt, Grote Kerk, Willem
Wilminkplein en Stationsplein
(V-2022-4170): het organiseren van
GOGBOT Festival van 8 t/m 11 september
2022 (verleend d.d. 8 september 2022)

STADSDEEL NOORD

▬ Dorpsstraat (Lonneker) (V-2022-4675):
het organiseren van een oktoberfest op1
oktober 2022 (verleend d.d.
12 september 2022)
▬ Vliegveldweg 345 (V-2022-5158):
het organiseren van Spring Event 2.0
Petrolhead op 24 september 2022
(verleend d.d. 16 september 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Getfertsingel 41 (drukpershal)
(V-2022-4061): het organiseren van
een muziekconcert IN U NI op 23 en 24
september 2022
(verleend d.d. 16-09-2022)
▬ Jan van Goyenstraat en Wethouder
Nijhuisstraat (plein) (V-2022-4597):
het organiseren van een braderie op 24
september 2022 (verleend d.d. 16-09-2022)
C VER K EERSBESLUITEN
STADSDEEL CENTRUM

▬ Bontweverij 105 (220084478):
Verkeersbesluit instellen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
(besluit genomen d.d. 21 september 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Roerstraat 86 (2200084416):
Verkeersbesluit instellen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
(besluit genomen d.d.
21 september 2022)
STADSDEEL OOST

▬ Bultsweg 19 (2200084407):
Verkeersbesluit opheffen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
(besluit genomen d.d. 21 september 2022)
▬ Etudestraat 43 (2200084454):
Verkeersbesluit instellen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
(besluit genomen d.d. 21 september 2022)
▬ Schipholtstraat 82 (22000
84389): Verkeersbesluit opheffen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
(besluit genomen d.d. 21 september 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Esdoornstraat 46 (2200084428):
Verkeersbesluit instellen
gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken (besluit genomen d.d.
21 september 2022)
D INSTEM MINGSBESLUITEN
V O O R H E T L E G G E N VA N K A B E L S
EN LEIDINGEN
STADSDEEL CENTRUM

▬ De Klomp, t.h.v. nr. 39 t/m 39E
(V-2022-5033): het aanleggen van een coax
kabel (verleend d.d. 14 september 2022)
▬ Hoge Bothofstraat, t.h.v. nr. 41
(V-2022-4863): het verwijderen en leggen
van een distributieleiding (verleend d.d.
9 september 2022)
▬ Kalimantanstraat, t.h.v. nr. 23-25
(V-2022-3870): het aanleggen van een
telecommunicatie aansluiting
(verleend d.d. 14 september 2022)
▬ Reinier de Hossonpad, t.h.v. nr. 2
(nieuwbouwplan Janninkkwartier)
(V-2022-4422): het aanleggen van een
koper-kabel, PVC- en PE buis
(verleend d.d. 9 september 2022)
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E N SC H E D E C E N T R A AL
STADSDEEL NOORD

▬ Schietbaanweg t.h.v. nr. 24 richtng
Wegastraat tot aan nr. 47 en gedeelte
tot aan Hengelosestraat tot aan nr.
441 (V-2022-4914): het aanleggen van
glasvezelkabel t.b.v. huisaansluitingen
(verleend d.d. 13 september 2022)
▬ Zaanstraat, t.h.v. nrs. 8, 10 en 39-49
(V-2022-5000): het aanleggen van een coax
kabel (verleend d.d. 13 september 2022)
STADSDEEL OOST

▬ Cornelis Houtmanstraat, tussen nrs. 20A
en 78 (V-2022-4069): het vervangen van
waterleidingen (verleend d.d.
13 september 2022)
▬ Gronausestraat, t.h.v. nr. 302
(V-2022-5233): het aanleggen van een
waterleiding (verleend d.d.
13 september 2022)
▬ Ruischenborchstraat vanaf nr. 25 tot aan
de Diekmanstraat, Diekmanstraat t.h.v.
nr. 25 tot aan de hoek Schultenhofstraat,
Schultenhofstraat tot nr. 88
(V-2022-4983): het aanleggen van een telecomkabel (verleend d.d. 13 september 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Binnenhaven, t.h.v. nr. 116 A
(V-2022-2778): het aanleggen van een
waterleiding (verleend d.d.
8 september 2022)
▬ B.W. ter Kuilestraat, t.h.v. nr. 330
(V-2022-5095): het aanleggen van een
glasvezelkabel (verleend d.d.
13 september 2022)
▬ Het Poolman, t.h.v. nr. 2 tot aan nr. 1b
(V-2022-4947): het aanleggen van een glasvezelkabel (verleend d.d. 13 september 2022)
▬ Marssteden, t.h.v. nr. 102 t/m 104
(V-2022-4892): het aanleggen van een
glasvezelkabel t.b.v. een cameramast
(verleend d.d. 9 september 2022)
▬ Twekkelerweg, t.h.v. nr. 25, Strootsweg
en Twekkelerbeekweg (V-2022-4192): het
ruimen en aanleggen van een MS en een LS
kabel (verleend d.d. 12 september 2022)

STADSDEEL NOORD

▬ Vliegveldweg 345 (Hangar 11)
(V-2022-5179): melding brandveilig gebruik
t.b.v. Spring Event 2.0 Petrolhead op 24
september 2022 (geaccepteerd d.d. 12
september 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Getfertsingel 41 (V-2022-4636): melding
brandveilig gebruik t.b.v. een concert op 23
en 24 september 2022 (geaccepteerd d.d.
12 september 2022)
E 1.1

A C C E P TAT I E M E L D I N G

LOZEN BUITEN INRICHTINGEN
STADSDEEL CENTRUM

▬ Boddenkampstraat 36 (V-2022-4999):
het realiseren van een gesloten bodem
energiesysteem buiten inrichtingen
(geaccepteerd d.d. 8 september 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Beckumerstraat 163 (V-2022-4671): het
realiseren van een individueel gesloten
bodemenergiesysteem (geaccepteerd d.d. 7
september 2022)
▬ Remorsstraat 11 (V-2022-4484): melding
lozen buiten inrichtingen t.b.v. bemaling
voor herinrichting straat (geaccepteerd d.d.
7 september 2022)
STADSDEEL ZUID

▬ Plekkenpolhof 31 (V-2022-4003):
melding lozen buiten inrichtingen
t.b.v. het realiseren van een gesloten
bodemenergiesysteem (geaccepteerd d.d.
7 september 2022)

AC TIV ITEITENBESLUIT
STADSDEEL OOST

▬ Beringstraat, t.h.v. nr. 1 (V-2022-4585):
het vervangen van een gas reduceerstation
(geaccepteerd d.d. 2 september 2022)

▬ Lipperkerkstraat 65 (H-2022-1342-02):
Aanschrijving last onder dwangsom; HOR
- APV - SHG - Lipperkerkstraat 65 (besluit
d.d. 5 september 2022)

De volgende aanschrijvingen zijn uitgegaan:
▬ Van Leeuwenhoekstraat t.h.v. 55.
Het verwijderen van een één aanhanger
zonder kentekenplaat in een parkeervak
in de openbare ruimte. Deze zal worden
verwijderd op 23 September 2022. Indien,
na de verwijderingsdatum, de eigenaar
zich niet binnen 12 weken meld bij de
Gemeente Enschede (afdeling Handhaven
Openbare Ruimte) zal tot vernietiging van
dit aanhanger voertuig worden overgegaan.
▬ Beneluxelaan 111 op de stoep; aanzegging
bestuursdwang: het verwijderen van een
Aanhanger, Grijs van kleur zonder kenteken
op de Aanhanger (eigenaar onbekend))
deze zal worden verwijderd op 20
september 2022. Hierna zal de aanhanger
voor 13 weken opgeslagen worden en
daarna vernietigd worden.

E 1 A C C E P TAT I E M E L D I N G
BR A N DVEILIGGEBRUIK
STADSDEEL CENTRUM

▬ Oosterstraat 43F (V-2022-4151): melding
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
(geaccepteerd d.d. 12 september 2022)

▬ Johan van Reesstraat t.h.v. 45. Het
verwijderen van een meerdere assige
aanhanger met voertuigwrak, beide met
kentekenplaat op een parkeerplaats in

RUIM TELIJK E PL A N NEN
A L G E M E E N:

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,
vaak met een bestemmingsplan
samenhangende, andere plannen
en besluiten en ruimtelijk relevante
beleidsnota’s:
F.		Wijziging Welstandsnota, al dan niet in
combinatie met een Beeldkwaliteitplan;
G.		Besluit hogere grenswaarden
Wet geluidhinder;
H.		 Ruimtelijk relevante beleidsnota’s;
I.			Overig ruimtelijk relevant beleid en
regelgeving.
INZIEN / AFSPRAAK MAKEN

Ruimtelijke plannen liggen gedurende 6
weken ter inzage.
Bestemmingsplannen, beheersverordeningen,
voorbereidingsbesluiten en structuurvisies
kunt u digitaal raadplegen via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit kan op de
volgende manieren: door te klikken op de link
in de betreffende publicatietekst of deze link
te kopiëren in uw browser. Ook kunt u voor het
raadplegen van het betreffende ruimtelijk plan
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
zoeken op naam.
PAPIEREN VERSIE PLAN OF BESLUIT INZIEN:

Wilt u liever de papieren versie van een
digitaal raadpleegbaar plan inzien of wilt u
een niet digitaal raadpleegbaar plan of besluit
inzien? Dan verzoeken wij u een mail met de
naam van het plan of besluit te sturen naar
vergunning@enschede.nl. U ontvangt dan van
ons een pdf-versie van het gevraagde plan of
besluit.
NADERE TOELICHTING OF INZIEN OP
STADSKANTOOR:

STADSDEEL WEST

▬ Binnenhaven 136 (V-2022-3270): het
veranderen van het bedrijf Masterfire B.V.
(geaccepteerd d.d. 7 september 2022)

▬ Voortsweg 122 (H-2021-3887-04):
Aanschrijving last onder dwangsom;
onzelfstandige bewoning - Voortsweg 122
(besluit d.d. 5 september 2022)

DIGITAAL PLAN INZIEN:

F H A N D H AV I N G

▬ Wiggerlanden, t.h.v. nrs, 7, 23 en 33
(V-2022-3979): het vervangen van een C12
kabel voor een C9 kabel (verleend d.d. 14
september 2022)

E A C C E P TAT I E M E L D I N G

▬ Johan van Reesstraat t.h.v. 45. Het
verwijderen van een één assige aanhanger/
vouwwagen met zonnepaneel met
kentekenplaat op een parkeerplaats in
de openbare ruimte. Deze zal worden
verwijderd op 27 september 2022. Indien,
na de verwijderingsdatum, de eigenaar zich
niet binnen 12 weken meld bij de Gemeente
Enschede (afdeling Handhaven Openbare
Ruimte) zal tot vernietiging van deze
aanhanger/vouwwagen worden overgegaan.

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

STADSDEEL ZUID

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)

de openbare ruimte. Deze zal worden
verwijderd op 27 september 2022. Indien,
na de verwijderingsdatum, de eigenaar zich
niet binnen 12 weken meld bij de Gemeente
Enschede (afdeling Handhaven Openbare
Ruimte) zal tot vernietiging van deze
aanhanger worden overgegaan.

▬ Van Mislostraat voor een garagebox. Het
verwijderen van een één assige aanhanger
met wielklem, voorzien van kentekenplaat
op een parkeerplaats in de openbare
ruimte. Deze zal worden verwijderd
op 27 september 2022. Indien, na de
verwijderingsdatum, de eigenaar zich niet
binnen 12 weken meld bij de Gemeente
Enschede (afdeling Handhaven Openbare
Ruimte) zal tot vernietiging van deze
aanhanger worden overgegaan.

Wilt u een nadere toelichting op het plan, het
besluit of de visie en / of het plan, het besluit
of de visie inzien in het Stadskantoor? U kunt
hiervoor een afspraak maken door een mail
te sturen naar vergunning@enschede.nl. Wij
verzoeken u in de mail aan te geven dat u een
afspraak wilt maken en de naam van het plan
of besluit, uw naam en telefoonnummer te
vermelden.
Het is niet mogelijk om zonder afspraak
ruimtelijke plannen, visies of besluiten in te
zien in het Stadskantoor.
PROCEDURES

Bij elk ruimtelijk plan, visie of besluit wordt
vermeld welke juridische procedure van
toepassing is en voor wie de procedure
mogelijk is en tot wie u zich kunt richten
indien u zich niet kunt vinden in het plan. Er
zijn twee soorten procedures: “zienswijzen
naar voren brengen” en “beroep instellen”.
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ZIENSWIJZEN NAAR VOREN BRENGEN

Indien tegen het ontwerp van het plan of
besluit een zienswijze ingediend kan worden,
kan dit schriftelijk, digitaal of mondeling.
•	Digitale zienswijzen: kunnen worden
ingediend via www.enschede.nl/zienswijze.
Om digitaal een zienswijze te kunnen
indienen dient u te beschikken over DigiD of
E-herkenning.
•	Schriftelijke zienswijzen: kunnen worden
gericht aan de gemeenteraad of aan
burgemeester en wethouders (welke van
toepassing is staat vermeld bij het plan),
Postbus 20, 7500 AA Enschede. In de brief
moeten de volgende zaken vermeld worden:
‘zienswijze ontwerp- <soort en naam
ruimtelijk plan> (bijvoorbeeld: zienswijze
ontwerpbestemmingsplan <naam plan>
of zienswijze ontwerpbesluit hogere
grenswaarden <naam besluit>), uw naam en
adres en uw handtekening.
•	Mondelinge zienswijze: U kunt een
afspraak maken door een mail te sturen
naar vergunning@enschede.nl. Geef hierin
duidelijk aan dat u een afspraak wilt maken
voor het indienen van uw 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. 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.
B. T E R V I S I E L E G G I N G
VA S T G E S T E L D W I J Z I G I N G S P L A N
STADSDEEL WEST

▬ WIJZIGINGSPLAN “Buitengebied
Noordwest - wijziging 4 (Lutje Esweg 9)”
(NL.IMRO.0153.BP20100-0003)
In zijn vergadering van 13 september 2022
heeft het college -met toepassing van artikel
3.6 van de Wet ruimtelijke ordening- het
wijzigingsplan “Buitengebied Noordwest wijziging 4 (Lutje Esweg 9)” vastgesteld.

Op dit perceel bevindt zich een woonboerderij
met een cultuurhistorisch waardevolle
schuur. Op basis van gemeentelijk beleid
voor Voormalige Agrarische Bebouwing
(VAB) wordt deze waardevolle schuur
getransformeerd naar een woning waarbij de
karakteristieke waarden van de schuur niet
worden aangetast. Het perceel wordt tevens
landschappelijk ingepast.
INZIEN WIJZIGINGSPLAN:

Het vastgestelde wijzigingsplan met de
daarbij behorende stukken ligt met ingang
van 22 september 2022 zes weken voor een
ieder ter inzage.
WIJZIGINGSPLAN DIGITAAL INZIEN:

Het vastgestelde wijzigingsplan met de
daarbij behorende stukken kan digitaal
worden ingezien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.0153.BP20100-0003
De bronbestanden kunnen worden
gedownload via de webpagina
http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0153/
NL.IMRO.0153.BP20100-0003/
Dit kan op de volgende manieren: door te
klikken op de link of deze link te kopiëren in
uw browser. Ook kunt u op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl zoeken op naam.
PAPIEREN VERSIE WIJZIGINGSPLAN INZIEN:

Wilt u liever de papieren versie van het
vastgestelde wijzigingsplan inzien? Dan

K I J K V O O R A L L E A C T U EL E I N F O R M AT I E O P W W W.E N S C H E D E.N L

verzoeken wij u een mail met de naam van het
plan te sturen naar vergunning@enschede.nl.
U ontvangt dan van ons een pdf versie van het
gevraagde wijzigingsplan.
HEEFT U VRAGEN OF WIT U EEN
NADERE TOELICHTING?

Wilt u vragen stellen over het vastgestelde
bestemmingsplan of een nadere toelichting
ontvangen? Dan kunt u een email sturen aan
vergunning@enschede.nl. Wij verzoeken u
in de mail de naam van het plan, uw naam en
telefoonnummer te vermelden.
REAGEREN

Van 22 september 2022 tot en met 2 november
2022 kunnen indieners van zienswijzen en
belanghebbenden schriftelijk beroep instellen
tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Degene
die beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening
indienen 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.
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