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Huis aan Huis Enschede

GEMEENTE ENSCHEDE

E N SC H E D E C E N T R A AL
RAADSVERGADERINGEN
R A A DSCOM MISSIES

ZOMERRECES
In verband met de zomervakantie zijn er
de komende weken géén vergaderingen
van gemeenteraad en commissies. De
eerstvolgende vergadering na het zomerreces
is de Stedelijke commissie – kamer Fysiek en
de Stedelijke commissie – kamer Economie en
Werk van maandag 12 september.
Meer hierover leest u in de bekendmakingen
in de Huis aan Huis van woensdag 7
september.
De gemeenteraad Enschede wenst u allen een
fijne en gezonde zomervakantie!
VOLG DE GEMEENTERAAD VAN ENSCHEDE
VIA TWITTER VIA #RAAD053
A DRESONDERZOEK
UITSCHRIJVING BASIS REGISTRATIE
PERSONEN (BRP)

De gemeente heeft uitgebreid onderzoek
gedaan naar de plek waar deze personen
wonen. Uit dit onderzoek blijkt dat wij dit niet
weten. De gemeente schrijft daarom deze
personen uit (artikel 2.22 Wet BRP). Deze
personen staan niet meer ingeschreven in
Nederland. Dit kan gevolgen hebben voor
bijvoorbeeld uitkeringen, toeslagen, pensioen
en zorg. Omdat wij niet weten waar deze
personen wonen informeren wij de personen
in deze krant.
NAAM

GEBOORTEDATUM

UITGESCHREVEN
PER

X. Li
A. Radovanović
Z. Zhang
O. Köksaldi
R.N.A. Welbeck
B. Takáts
E.V. Klitschko
K. Nikolic
D.V. Stoynev

22-08-1992
12-09-1997
03-07-1990
13-05-1986
11-09-1990
11-03-1999
23-11-2002
15-03-1994
22-09-2002

21-06-2022
21-06-2022
22-06-2022
27-06-2022
28-06-2022
28-06-2022
01-04-2022
27-06-2022
30-06-2022

BENT U UITGESCHREVEN EN
BENT U HET ER NIET MEE EENS?

Dan kunt u binnen 6 weken, na de datum
van deze bekendmaking, bezwaar maken.
Informatie over hoe u dit kunt doen leest u
op enschede.nl/bezwaar. Heeft u vragen
of een opmerking? Mail dan uw vraag naar
adresonderzoek@enschede.nl
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

O. Hasacar

12-10-1976 21-07-2022

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).
A INGEDIENDE A ANVR AGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
V O O R D E A C T I V I T E I T (E N):
STADSDEEL CENTRUM

▬ Gemeentewerfstraat 9 (‘t Zeggelt)
(V-2022-4407): het bouwen van een
geschakelde woning
(ingediend d.d. 22 juli 2022)
▬ Nieuwe schoolweg 35 (In ‘t Zeggelt)
(V-2022-4384): het bouwen van een
woonhuis (ingediend d.d. 21 juli 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Capitool 25 (V-2022-4412): het wijzigen
van de gevels en uitbreiden van het gebouw
(ingediend d.d. 25 juli 2022)
▬ Dorpsstraat 72 (V-2022-4389):
het uitbreiden van een woonhuis
(ingediend d.d. 22 juli 2022)
▬ Grensweg, kavel 151 (Het Vaneker)
(V-2022-4414): het bouwen van een
vrijstaande woonhuis
(ingediend d.d. 25 juli 2022)
▬ Park de Kotten 77 t/m 97 (V-2022-4339):
het constructief versterken van de balkons,
het plaatsen van een bouwbord en een
bouwkeet (ingediend d.d. 19 juli 2022)
▬ Roessinghsbleekweg 116 (V-2022-4356):
het vergroten van een woonhuis d.m.v. een
nokverhoging (ingediend d.d. 20 juli 2022)

STADSDEEL OOST

▬ Amelinkhorst 50 (V-2022-4396): het
vergroten van een woonhuis d.m.v. een
nokverhoging (ingediend d.d. 22 juli 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Amelandlaan 12 (V-2022-4388): handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
t.b.v. het bouwen van een garage, carport en
overkapping (ingediend d.d. 22 juli 2022)
▬ Brouwerslaan 1 (V-2022-4393): het
vervangen van een milieu neutrale
baansmeringstank voor 2 kleinere
opslagtanks (ingediend d.d. 22 juli 2022)
▬ Gerard Terborghplein nr. 107, 126, 128,
207, 226, 228, 307, 326 en 328
(V-2022-4394): het samen voegen
van 6 bestaande appartementen t.b.v.
gemeenschappelijke woonkamers
(ingediend d.d. 22 juli 2022)
STADSDEEL ZUID

▬ Ahuislanden 30 (V-2022-4382):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. kamerverhuur
(ingediend d.d. 21 juli 2022)
▬ Blikkersmaatweg 15 (V-2022-4390): het
verbouwen en uitbreiden van een pand
t.b.v. bijeenkomstfunctie, sportfunctie,
woonfunctie en overige gebruiksfunctie
(ingediend d.d. 22 juli 2022)
▬ Boterkorfhoek 61 (V-2022-4415):
het aanpassen van een uitrit
(ingediend d.d. 25 juli 2022)
▬ Buurserstraat 194 A (V-2022-4409):
het afleveren van vloeibare
motorbrandstoffen aan het wegverkeer
(ingediend d.d. 22 juli 2022)
▬ Het Leunenberg 21 (V-2022-4383):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. kamerverhuur
(ingediend d.d. 21 juli 2022)
A1 INGEDIENDE A ANVR AGEN
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR
D E A C T I V I T E I T ‘K A P P E N’:
STADSDEEL WEST

▬ tegenover Hendrik ter Kuilestraat 202
(V-2022-4416): het vellen van 2 eiken
(ingediend d.d. 25 juli 2022)
STADSDEEL ZUID

▬ Geesterenbrink, achter nr. 1
(V-2022-4417): het vellen van 1
boomhazelaar (ingediend d.d. 25 juli 2022)
A 1.1

INGEDIENDE

EVENEMENTENVERGUNNING
STADSDEEL ZUID

▬ op en rond het Rutbeek (V-2022-4395):
het organiseren van een sportwedstrijd FPS
bouw MTB cup op 2 oktober 2022
(ingediend d.d. 22 juli 2022)
A 1.2

INGE DIEN DE MEL DING

KLEIN EVENEMENT ANDERE
INRICHTINGEN
STADSDEEL NOORD

▬ Vliegveldweg 345 (V-2022-4381):
het organiseren van Trucks@Twente op
16, 17 en 18 september
(ingediend d.d. 25 juli 2022 )
▬ Vliegveldweg 345 (V-2022-4391): het
organiseren van een Aziatische markt Pasar
Malam op 30 september, 1 en 2 oktober
2022 (ingediend d.d. 22 juli 2022)

A 1.3

INGE DIEN DE MEL DING

BR A N DVEILIG GEBRUIK
STADSDEEL CENTRUM

▬ Haaksbergerstraat 342 B
(V-2022-4357): melding brandveilig gebruik
t.b.v. kamergewijze verhuur
(ingediend d.d. 20 juli 2022)
▬ Haaksbergerstraat 344 (V-20224358): melding brandveilig gebruik t.b.v.
kamergewijze verhuur
(ingediend d.d. 20 juli 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Vliegveldweg 345 (Hangar 11)
(V-2022-4392): melding brandveilig gebruik
t.b.v. een Aziatische markt Pasar Malam
op 30 september, 1 en 2 oktober 2022
(ingediend d.d. 22 juli 2022)
▬ Vliegveldweg 345 (Terminal gebouw 333)
(V-2022-4413): melding brandveilig gebruik
t.b.v. opvang van 60 asielzoekers (ingediend
d.d. 24 juli 2022)
A 1.4

INGE DIEN DE MEL DING

LOZEN BUITEN INRICHTINGEN
STADSDEEL CENTRUM

▬ Brammelerstraat 1 (V-2022-4373): het
plaatsen van ondergrondse afval containers
(ingediend d.d. 20 juli 2022)
▬ Deurningerstraat 91 (V-2022-4418):
het lozen van grondwater in een
vuilwaterriool i.v.m. het uitvoeren van
infrawerkzaamheden
(ingediend d.d. 25 juli 2022)
A 1.5 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

▬ Binnenhof, naast nr. 25 (V-2022-4363):
het kappen van 1 spar
(ingediend d.d. 20 juli 2022)
STADSDEEL ZUID

▬ Het Leunenberg, achter nr. 586
(V-2022-4419): het kappen van 1 kastanje
(ingediend d.d. 25 juli 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 0534817100. 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

▬ Kalimantanstraat 62, 62A, 62B
(V-2022-1623): het bouwen van een
bedrijfshal (nieuwe uiterste beslistermijn
d.d. 9 september 2022)
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STADSDEEL WEST

▬ Ir. Schiffstraat 51 (V-2022-2557): het
vergroten van een bedrijfshal en het
aanleggen van een uitweg (nieuwe uiterste
beslistermijn d.d. 14 september 2022)
▬ Twekkelerbeekweg, tegenover nr. 1 (V2022-3428): handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening t.b.v. het aanleggen van
een tijdelijk parkeerterrein (nieuwe uiterste
beslistermijn d.d. 3 augustus 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

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:
STADSDEEL OOST

▬ Perceel toekomstig adres Lappenpad 49
en 49A (V-2022-3303): handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening t.b.v. het
bouwen van een vrijstaand woonhuis
INZIEN ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

De ontwerp-omgevingsvergunning met de
daarbij behorende stukken (voor de activiteit
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening en voor de activiteit bouwen) ligt
met ingang van 4 augustus 2022 zes weken
voor een ieder ter inzage.
Wilt u de ontwerp-omgevingsvergunning
inzien? Dan verzoeken wij u een e-mail met
‘Ontwerp-omgevingsvergunning Perceel
toekomstig adres Lappenpad 49 en 49a’ te
sturen naar vergunning@enschede.nl.
U ontvangt dan van ons een pdf versie van
het gevraagde besluit.
ONTWERPBESLUIT DIGITAAL INZIEN

Daarnaast kunt u het ontwerpbesluit en de
ruimtelijke onderbouwing met de daarbij
behorende stukken digitaal inzien via
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.0153.20223303-0002
De bronbestanden kunnen worden
gedownload via de webpagina
http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0153/
NL.IMRO.0153.20223303-0002/
Ook kunt u op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl zoeken op naam.
HEEFT U VRAGEN OF WILT U EEN
NADERE TOELICHTING?

Wilt u vragen stellen over de ontwerpomgevingsvergunning of een nadere
toelichting ontvangen? Dan kunt u een e-mail
sturen aan vergunning@enschede.nl.
Wij verzoeken u in de e-mail aan te geven
dat u een afspraak wilt maken en de naam van
het besluit, uw naam en telefoonnummer te
vermelden. Het stellen van vragen via
de e-mail wordt niet gezien als het indienen
van een zienswijze.
REAGEREN

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan
een ieder naar keuze schriftelijk, mondeling
of digitaal een zienswijze omtrent deze
ontwerp-omgevingsvergunning naar voren
brengen bij het college van burgemeester en
wethouders. Onder het bovenstaande kopje

‘Ruimtelijke plannen Algemeen, procedures
– zienswijzen naar voren brengen’ staan
daarvoor de mogelijkheden.
Wij wijzen er op dat niet-belanghebbenden
slechts beroep tegen de Wabo-activiteiten
uit de uiteindelijke omgevingsvergunning
kunnen instellen als zij een zienswijze
hebben ingediend tegen de betreffende
Wabo-activiteiten uit de ontwerpomgevingsvergunning.
B1 ON T W ERPBESLUIT
HOGERE GRENSWAAR DEN

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Enschede maken bekend dat zij
voornemens zijn hogere grenswaarden vast
te stellen voor de ten hoogste toelaatbare
geluidsbelasting:
STADSDEEL OOST

▬ Perceel toekomstig adres Lappenpad
49 en 49A (V-2022-3303): in het besluit
wordt een hogere grenswaarde vastgesteld
als bedoeld in artikel 110a van de Wet
geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai
op het Lappenpad. De hogere grenswaarde
is noodzakelijk t.b.v. de ontwikkeling
van een woning zoals vastgelegd in de
ontwerp-omgevingsvergunning ‘Perceel
toekomstig adres Lappenpad 49 en 49a’
(kenmerk V-2022-3303).
INZIEN ONTWERPBESLUIT
HOGERE GRENSWAARDEN

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden
met de daarbij behorende stukken ligt met
ingang van 4 augustus 2022 zes weken voor
een ieder ter inzage.
Wilt u het ontwerpbesluit inzien?
Dan verzoeken wij u een e-mail met
‘Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Perceel toekomstig adres Lappenpad 49 en
49a’ te sturen naar vergunning@enschede.nl.
U ontvangt dan van ons een pdf versie van
het gevraagde besluit.
HEEFT U VRAGEN OF WILT U
EEN NADERE TOELICHTING?

Wilt u vragen stellen over het
ontwerpbesluit of een nadere toelichting
ontvangen? Dan kunt u een e-mail sturen
aan vergunning@enschede.nl.
Wij verzoeken u in de e-mail aan te geven
dat u een afspraak wilt maken en de naam
van het besluit, uw naam en telefoonnummer
te vermelden. Het stellen van vragen via
de e-mail wordt niet gezien als het
indienen van een zienswijze.
REAGEREN

Gedurende de hiervoor genoemde termijn
kan een ieder naar keuze schriftelijk,
mondeling of digitaal een zienswijze omtrent
dit ontwerpbesluit hogere grenswaarden
naar voren brengen bij het college van
burgemeester en wethouders. Onder het
bovenstaande kopje ‘Ruimtelijke plannen
Algemeen, procedures – zienswijzen
naar voren brengen’ staan daarvoor de
mogelijkheden.
Wij wijzen er op dat niet-belanghebbenden
slechts beroep tegen het uiteindelijke
besluit kunnen instellen als zij een
zienswijze hebben ingediend tegen
het ontwerpbesluit.

B2 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

▬ Hulsmaatstraat 45 - 45/624
(V-2021-3800): het oprichten van een
wooncomplex met 47 koopappartementen
en 70 levensloopbestendige
appartementen met zorgsteunpunt
(verleend d.d. 22 juli 2022)
▬ Lonnekerspoorlaan 246 (V-2022-3309):
het plaatsen van een dakopbouw en het
wijzigen van de voorgevel
(verleend d.d. 26 juli 2022)
▬ Minister Kuyperplein 33 (V-2022-2148):
het plaatsen van een dakkapel en een
nokverhoging (verleend d.d. 26 juli 2022)
▬ Vanekerbeekweg 63 en 63A
(V-2022-3783): het verbouwen van een
kazernewoning tot 2 aparte woningen
(verleend d.d. 26 juli 2022)
STADSDEEL OOST

▬ Gronausestraat 454 (V-2022-3065):
het plaatsen van 30 zonnepanelen
(verleend d.d. 21 juli 2022)
▬ Steenweg 62 (V-2022-3235): het
legaliseren van een reeds geplaatste
muur, poort en schoorconstructie
(verleend d.d. 21 juli 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Elferinksweg 106 (V-2022-2576): het
verbouwen van een schoolgebouw en
het vestigen van een kinderdagverblijf
(verleend d.d. 22 juli 2022)
▬ Hendrik ter Kuilestraat 5 (V-2022-2880):
het veranderen van de voorgevel
door het plaatsen van ramen
(verleend d.d. 26 juli 2022)
STADSDEEL ZUID

▬ Bergvennenhoek 118 (V-2022-4286):
het plaatsen van een dakkapel
(verleend d.d. 25 juli 2022)
▬ Wilthuislanden 128 (V-2022-4287):
het plaatsen van een dakkapel
(verleend d.d. 21 juli 2022)
B3 VERLEENDE
O M G E V I N G S V E R G U N N I N G(E N)
VOOR DE ACTIVITEIT
‘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 ZUID:

▬ Vastertlanden ter hoogte van huisnummer
18 (V-2022-4057): het vellen van 1 els
(verleend d.d. 26 juli 2022)
B4 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 WEST:

▬ Het Lentfert 74 (V-2021-6700): het
plaatsen van een zuurstoftank (O2)
(verleend d.d. 21 juli 2022)

Dit besluit heeft als ontwerp ter inzage
gelegen van 20 mei 2022 tot en met 1 juli
2022. Met betrekking tot het ontwerpbesluit
zijn geen zienswijzen ontvangen. Het
besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het
ontwerpbesluit.
Gedurende zes weken met ingang van de
dag na die waarop dit besluit ter inzage is
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.
B5 VERLEENDE
M A AT W E R K V O O R S C H R I F T E N
STADSDEEL CENTRUM:

▬ Kuipersdijk 32 (V-2022-2425): het
stellen van een maatwerkvoorschrift aspect
Geluid (verleend d.d. 12 juli 2022)
▬ Kuipersdijk 32 (V-2022-2425): het
stellen van een maatwerkvoorschrift
(verleend d.d. 12 juli 2022)
B6 VERLEENDE
E V E N E M E N T E N V E R G U N N I N G(E N)
STADSDEEL CENTRUM

▬ Espoortstraat 182 (Blijdensteinpark
Indië Monument) (V-2022-3521): het
organiseren van de jaarlijkse herdenking
voor de gevallenen in Z-O Azië op 15
augustus 2022 (verleend d.d. 21 juli 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Campus Universiteit Twente
(V-2022-4001): het organiseren van
CuriousU van 14 t/m 23 augustus 2022
(verleend d.d. 27 juli 2022)
▬ Drienerlolaan, t.h.v. nr. 5 (vanaf de UT
naar de binnenstad) (V-2022-3518): het
organiseren van Cnødde city tour op 24
augustus 2022 (verleend d.d. 27 juli 2022)
STADSDEEL ZUID

▬ op en rond het Rutbeek (deel van het
fietsparcour door Haaksbergen)
(V-2022-3077): het organiseren van de
Rutbeektriatlon op 18 september 2022
(verleend d.d. 26 juli 2022)
▬ Plekkenpolhof 37 (V-2022-3007): het
bouwen van een vrijstaand woonhuis
(verleend d.d. 27 juli 2022)
B7 HERLEEFDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

▬ Het besluit van 17 mei 2022 met kenmerk
V-2022-1629 is bij besluit van 27 juli 2022
(met eveneens kenmerk V-2022-1629)
ingetrokken. Met het besluit van 17 mei
2022 waren de omgevingsvergunningen
voor de Boddenkampstraat 35
(kenmerk V-2020-0088, voor het ombouwen
van een conciërgewoning tot een
twee-onder-een-kap woning) en de
van der Capellenstraat 2 t/m 38
(kenmerk V-2019-6990, voor het bouwen
van 19 appartementen) ingetrokken. Die
omgevingsvergunningen zijn door het
besluit van 27 juli 2022 weer herleefd.
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GEMEENTE ENSCHEDE

E N SC H E D E C E N T R A AL
C VER K EERSBESLUITEN
STADSDEEL OOST

▬ Minkmaatstraat, naast nr. 316
(V-2022-3716): Verkeersbesluit
gereserveerde parkeerplaatsen voor
opladen elektrische voertuigen (besluit
genomen d.d. 22 juli 2022)
▬ Tolstraat 7 (2200070199)
Verkeersbesluit instellen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
(besluit genomen 3 augustus 2022)
STADSDEEL ZUID

▬ Wiggerlanden 39 (2200070225)
Verkeersbesluit opheffen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
(besluit genomen 3 augustus 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 ZUID

▬ Rietveldhof (V-2022-3239): het verlengen
en aansluiten van laagspanningskabels t.b.v.
een netstation (verleend d.d. 27 juli 2022)
▬ Tankelanden t.h.v. nr. 9 tot aan de rotonde
met de Vlierstraat (V-2022-3524): het
verwijderen van een drinkwaterleiding
(verleend d.d. 27 juli 2022)

E 1.2

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

LOZEN BUITEN INRICHTINGEN
STADSDEEL OOST

▬ Vaarwerkhorst 26 (V-2022-3802):
melding lozen buiten inrichtingen t.b.v. het
aanleggen van een kelder (geaccepteerd
d.d. 25 juli 2022)
Tegen vorenstaande meldingen staat geen
bezwaar en/of beroep open.
F H A N D H AV I N G

De volgende aanschrijvingen zijn uitgegaan:
▬ Gronausestraat 152-214 (H-2020-023504): Aanschrijving last onder dwangsom;
Strijd met Bouwbesluit 2012 (besluit d.d. 14
juli 2022.)
G ME DE DELINGEN

De volgende aanschrijvingen zijn uitgegaan:
▬ Vliegveldweg 333 (H-2022-1692-01):
Gedoogbeslissing crisisnoodopvang (CNO)
asielzoekers Vliegveld Twenthe (besluit d.d.
26 juli 2022)

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:

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”.
ZIENSWIJZEN NAAR VOREN BRENGEN

BR A N DVEILIG GEBRUIK

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.

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.

STADSDEEL CENTRUM

INZIEN / AFSPRAAK MAKEN

BEROEP INSTELLEN

E A C C E P TAT I E M E L D I N G
AC TIV ITEITENBESLUIT
STADSDEEL CENTRUM

▬ Tweede Emmastraat 4 (V-2022-3319): het
starten van het bedrijf R&R de Wolff B.V.
(geaccepteerd d.d. 25 juli 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Hofmeijerweg 300 (V-2022-2856):
het veranderen van het bedrijf Harry
Menkehorst Kwekerijen B.V.
(geaccepteerd d.d. 22 juli 2022)
STADSDEEL OOST

▬ Jaargetijdenweg 37 12 (V-2022-1244): het
starten van het bedrijf YaoJi Food Company
B.V. (geaccepteerd d.d. 25 juli 2022)
▬ Kotkampweg 65 (V-2021-7361): het
veranderen van het bedrijf Trifora B.V.
(geaccepteerd d.d. 25 juli 2022)
E 1 A C C E P TAT I E M E L D I N G

▬ Raiffeisenstraat 44 (V-2022-3984):
melding brandveilig gebruik t.b.v. Mediant
GGZ (geaccepteerd d.d. 22 juli 2022)
STADSDEEL OOST

▬ Esmarkelaan 14 (V-2022-3938): melding
brandveilig gebruik t.b.v.supermarkt PLUS
(geaccepteerd d.d. 22 juli 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Poolmansweg 101 (V-2022-3867): melding
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
(geaccepteerd d.d. 22 juli 2022)
STADSDEEL ZUID

▬ Ahuislanden 285 (V-2022-3558):
melding brandveilig gebruik t.b.v.
kamerverhuur (geaccepteerd d.d.
21 juli 2022)

RUIM TELIJK E
P L A N N E N A L G E M E E N:

Ruimtelijke plannen liggen
gedurende 6 weken ter inzage.
DIGITAAL PLAN INZIEN:

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?

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.
G. TERVISIELEGGING
ONTWERP-BESLUIT HOGERE
GRENSWAARDEN
STADSDEEL OOST
ONTWERP-BESLUIT HOGERE
GRENSWAARDE PERCEEL TOEKOMSTIG
ADRES LAPPENPAD 49 EN 49A

Burgemeester en wethouders van
Enschede delen mede dat zij
voornemens zijn hogere grenswaarden
vast te stellen voor de ten hoogste
toelaatbare geluidsbelasting.
In het besluit wordt een hogere
grenswaarde vastgesteld als bedoeld
in artikel 110a van de Wet geluidhinder
vanwege wegverkeerslawaai op het
Lappenpad. De hogere grenswaarde is
noodzakelijk t.b.v. de ontwikkeling van een
woning zoals vastgelegd in de ontwerpomgevingsvergunning ‘Perceel toekomstig
adres Lappenpad 49 en 49a’ (kenmerk
V-2022-3303).
INZIEN ONTWERP-BESLUIT
HOGERE GRENSWAARDEN

Het ontwerp-besluit hogere grenswaarden
met de daarbij behorende stukken ligt met
ingang van 4 augustus 2022 zes weken voor
een ieder ter inzage.
Wilt u het ontwerp-besluit inzien? Dan
verzoeken wij u een e-mail met ‘Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Perceel
toekomstig adres Lappenpad 49 en 49a’ te
sturen naar vergunning@enschede.nl.
U ontvangt dan van ons een pdf versie van
het gevraagde besluit.
HEEFT U VRAGEN OF WILT U EEN
NADERE TOELICHTING?

Wilt u vragen stellen over het ontwerpbesluit of een nadere toelichting ontvangen?
Dan kunt u een e-mail sturen aan
vergunning@enschede.nl. Wij verzoeken u
in de e-mail aan te geven dat u een afspraak
wilt maken en de naam van het besluit, uw
naam en telefoonnummer te vermelden. Het
stellen van vragen via de e-mail wordt niet
gezien als het indienen van een zienswijze.
REAGEREN

Gedurende de hiervoor genoemde termijn
kan een ieder naar keuze schriftelijk, digitaal
of mondeling een zienswijze omtrent dit
ontwerp-besluit hogere grenswaarden
naar voren brengen bij het college van
burgemeester en wethouders. Onder het
bovenstaande kopje ‘Ruimtelijke plannen
Algemeen, procedures – zienswijzen
naar voren brengen’ staan daarvoor de
mogelijkheden.
Wij wijzen er op dat niet-belanghebbenden
slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit
kunnen instellen als zij een zienswijze
hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.
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J. T E R V I S I E L E G G I N G
O N T W ER P-O M GE V ING SV ERG U N NING
STADSDEEL OOST
ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING
PERCEEL TOEKOMSTIG ADRES LAPPENPAD
49 EN 49A (NL.IMRO.0153.20223303-0002)

Burgemeester en wethouders van Enschede
delen mede dat zij voornemens zijn een
omgevingsvergunning te verlenen voor de
ontwikkeling van een woning op het perceel
met het toekomstige adres Lappenpad 49 en
49a. Kenmerk vergunning: V-2022-3303.
INZIEN ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

De ontwerp-omgevingsvergunning met de
daarbij behorende stukken ligt met ingang

van 4 augustus 2022 zes weken voor
een ieder ter inzage.
Wilt u de ontwerp-omgevingsvergunning
inzien? Dan verzoeken wij u een e-mail met
‘Ontwerp-omgevingsvergunning Perceel
toekomstig adres Lappenpad 49 en 49a’ te
sturen naar vergunning@enschede.nl.
U ontvangt dan van ons een pdf versie van
het gevraagde besluit.
ONTWERPBESLUIT DIGITAAL INZIEN

Daarnaast kunt u het ontwerpbesluit en de
ruimtelijke onderbouwing met de daarbij
behorende stukken digitaal inzien via
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.0153.20223303-0002

De bronbestanden kunnen worden
gedownload via de webpagina
http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0153/
NL.IMRO.0153.20223303-0002/
Ook kunt u op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl zoeken op naam.
HEEFT U VRAGEN OF WILT U EEN
NADERE TOELICHTING?

Wilt u vragen stellen over de ontwerpomgevingsvergunning of een nadere
toelichting ontvangen? Dan kunt u een
e-mail sturen aan vergunning@enschede.nl.
Wij verzoeken u in de e-mail aan te geven
dat u een afspraak wilt maken en de naam
van het besluit, uw naam en telefoonnummer
te vermelden. Het stellen van vragen via de
e-mail wordt niet gezien als het indienen
van een zienswijze.

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

REAGEREN

Gedurende de hiervoor genoemde
termijn kan een ieder naar keuze
schriftelijk, digitaal of mondeling een
zienswijze omtrent deze ontwerpomgevingsvergunning naar voren brengen
bij het college van burgemeester en
wethouders. Onder het bovenstaande kopje
‘Ruimtelijke plannen Algemeen, procedures
– zienswijzen naar voren brengen’ staan
daarvoor de mogelijkheden.
Wij wijzen er op dat niet-belanghebbenden
slechts beroep tegen de Wabo-activiteiten
uit de uiteindelijke omgevingsvergunning
kunnen instellen als zij een zienswijze
hebben ingediend tegen de betreffende
Wabo-activiteiten uit de ontwerpomgevingsvergunning.
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