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EnschedeCentraal

ZOMERRECES

In verband met de zomervakantie zijn er de komende
weken géén vergaderingen van gemeenteraad en
commissies. De eerstvolgende vergaderingen na
het zomerreces zijn de Stedelijke commissie van
maandag 17 september en de stadsdeelcommissie
Zuid van dinsdag 18 september. Meer hierover leest
u in de bekendmakingen in de Huis aan Huis van
woensdag 12 september.
De gemeenteraad Enschede wenst u allen een fijne
en gezonde zomervakantie!
Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter:
@raad053 en #raad053

WMO/RAAD

De openbare september-vergadering van de
Wmo-raad Enschede vindt plaats op woensdag 12
september as. van 10.00 tot 11.00 uur in zaal 77 van
het Stadhuis. Belangstellenden zijn van harte welkom
om hierbij aanwezig te zijn. De agenda en de stukken
kunnen vanaf vrijdag 7 september as. worden ingezien op www.wmoraadenschede.nl.

STROOIKAART
GLADHEIDBESTRIJDING

Winter 2018-2019 ligt nog ter inzage
Begin juli hebben we bekend gemaakt dat de concept
strooikaart gladheidbestrijding 2018-2019 ter inzage
ligt van 2 juli tot en met 21 september 2018. Dit
bericht brengen wij u nogmaals onder de aandacht.
Op de strooikaart staan alle wegen en routes aangegeven waarop we de komende winter de gladheidbestrijding uitvoeren. Door wijzigingen in bijvoorbeeld
verkeerssituatie, busroutes, fietspaden of uitbreiding
van (woon)wijken kunnen ieder jaar veranderingen
optreden in de strooikaart.
Digitaal in te zien
In het door de gemeenteraad vastgestelde Beleidsplan Gladheidbestrijding (d.d. 8-12-2014) staan de
uitgangspunten voor te strooien wegen en fietspaden
in het winterseizoen in de gemeente Enschede. De
strooikaart is volgens dit beleid opgebouwd. Op www.
enschede.nl staat onder ‘gladheid’ de complete tekst
van het Beleidsplan Gladheidbestrijding en is de
concept strooikaart 2018-2019 in te zien.
Wijzigingen
De belangrijkste wijziging is dit jaar de wijziging van
de lijnbusroute 4 en 5 in Stadsveld. De oude rijksweg
Haaksbergerstraat wordt nu door de gemeente
gestrooid, de nieuwe N18 door Rijkswaterstaat.
Zienswijze indienen
Schriftelijke zienswijzen kunt u tot uiterlijk 21
september 2018 indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders (p/a DF-S&B-Gladheidbestrijding, Postbus 20, 7500 AA Enschede).

VERGUNNINGEN EN MELDINGEN

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

afd. Concerncommunicatie
t.a.v. redactie gemeentepagina
Postbus 20, 7500 AA Enschede
redactie@enschede.nl
Bezorgklachten Huis aan Huis:
Telefoon: 053-4842446

enschede.nl

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 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 AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
VOOR DE ACTIVITEIT(EN):
STADSDEEL CENTRUM
-- Koningsplein 1 (V-2018-5275): het realiseren van
een entree (ingediend d.d. 23 augustus 2018)
STADSDEEL NOORD
-- Harenbergweg ('t Vaneker, kavel 60) (V-20185279): het bouwen van een woonhuis met
kantoorruimten (ingediend d.d. 23 augustus 2018)
-- Lekstraat 52 (V-2018-5329): het bouwen van een
overkapping (ingediend d.d. 27 augustus 2018)
-- Roombekerveld 33 (V-2018-5292): het vergroten
van een hal en het bouwen van 4 garageboxen
en het verbreden van de uitrit (ingediend d.d. 26
augustus 2018)
-- Vanekerbeekweg (Kavel 56, 't Vaneker)
(V-2018-5296): het bouwen van een woonhuis en
het aanleggen van een in-/uitrit (ingediend d.d. 24
augustus 2018)
-- Wulpstraat 9 (V-2018-5286): het plaatsen van
dakkapel (ingediend d.d. 24 augustus 2018)
STADSDEEL OOST
-- Hoek Keppelerdijk en Zuid Esmarkerrondweg
(V-2018-5356): het vellen van 8 bomen (ingediend
d.d. 29 augustus 2018)
-- Mensinkweg (bos) (V-2018-5320): het vellen van
53 sparren (ingediend d.d. 27 augustus 2018)
-- Oostveenweg 31 (V-2018-5323): handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening t.b.v. onzelfstandige
bewoning (ingediend d.d. 27 augustus 2018)
-- Schipholtstraat t.h.v. nr. 460 (V-2018-5355):
het vellen van 1 berk (ingediend d.d. 29 augustus
2018)
-- Van Diemenstraat t.h.v. nr. 154 (V-2018-5314):
het vellen van 1 eik (ingediend d.d. 27 augustus
2018)
-- Zuid Esmarkerrondweg tussen Stenversweg en
Schukkingweg (V-2018-5352): het vellen van 4
bomen (ingediend d.d. 29 augustus 2018)
STADSDEEL ZUID
-- Bergvennenhoek 136 (V-2018-5324): het
vergroten van de garage (ingediend d.d. 27
augustus 2018)
-- Helweg 80 (V-2018-5293): het slopen van een
rundveeschuur (ingediend d.d. 24 augustus 2018)
A1.1 INGEDIENDE MELDINGEN M.B.T.
SLOOP
Deze meldingen worden beoordeeld op de
indieningsvereisten voor een sloopmelding. De
bekendmaking van de geaccepteerde sloopmeldingen wordt per ingang van 24 januari 2018 niet
meer gepubliceerd.
STADSDEEL CENTRUM
-- Haaksbergerstraat 334 (V-2018-5306): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 27 augustus 2018)
-- Langestraat 24 (V-2018-5344): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend d.d.
28 augustus 2018)
-- Perikweg 97 (V-2018-5334): het slopen van pand
met asbesthoudende materialen (ingediend d.d.
28 augustus 2018)
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STADSDEEL NOORD
-- P.A. van Deldenstraat 82 (V-2018-5342): het
verwijderen van een asbesthoudend plafond
badkamer (ingediend d.d. 28 augustus 2018)
-- S.M. Joostenstraat 19 (V-2018-5340): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend
d.d. 28 augustus 2018)
-- Spaarnestraat 85 (V-2018-5299): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend d.d.
27 augustus 2018)
-- Walhofstraat 9 (V-2018-5335): het intern slopen
van het pand met asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 28 augustus 2018)
STADSDEEL OOST
-- Lammertsweg 29 (V-2018-5297): het verwijderen
van een asbesthoudend plafond in schuur en
garage (ingediend d.d. 24 augustus 2018)
STADSDEEL WEST
-- Oude Deldenerweg 282 (V-2018-5345): het slopen
van een woonhuis (ingediend d.d. 28 augustus
2018)
-- Remorsstraat 30 (V-2018-5270): het verwijderen
van 2 ledenradiatoren met asbesthoudende
pakkingen, dakbeschot en een voordeur met asbesthoudend kit (ingediend d.d. 23 augustus 2018)
STADSDEEL ZUID
-- Albergenbrink 28 (V-2018-5264): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 23
augustus 2018)
-- Bruggemanlanden 63 (V-2018-5348): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend
d.d. 29 augustus 2018)
-- Helweg 80 (V-2018-5295): het slopen van een
rundveeschuur (ingediend d.d. 24 augustus 2018)
-- Kostverloren 1 (V-2018-5280): het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit garage/berging
(ingediend d.d. 23 augustus 2018)
-- Wooldebrink 16 (V-2018-5341): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 28
augustus 2018)
A1.2	INGEDIENDE MELDING
MOBIEL PUINBREKEN
STADSDEEL NOORD
-- Hengelosestraat 705 (V-2018-5272): melding
mobiel puinbreken (ingediend d.d. 10 juli 2018)
A1.3	INGEDIENDE MELDING
BRANDVEILIG GEBRUIK
STADSDEEL CENTRUM
-- Ariënsplein 1 200 t/m 1 217 (V-2018-5277):
melding brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
(ingediend d.d. 23 augustus 2018)
-- C.F. Klaarstraat 202 - 312 (V-2018-5263):
melding brandveilig gebruik t.b.v. nieuwe brandmeldinstallatie (ingediend d.d. 23 augustus 2018)
-- Koningsplein 1 (V-2018-5269): melding brandveilig gebruik t.b.v. MST ingang radiotherapie
(ingediend d.d. 23 augustus 2018)
STADSDEEL OOST
-- Hogelandsingel 21 (V-2018-5305): Melding
brandveilig gebruik t.b.v. bewoning appartementen
(ingediend d.d. 27 augustus 2018)
A1.4	INGEDIENDE MELDING
LOZEN BUITEN INRICHTINGEN
STADSDEEL WEST
-- Burgemeester Stroinkstraat en Veldgeuverweg
t.h.v. nr. 20 (V-2018-5326): het saneren bij boring
466 - 468 t.b.v. vervuiling met minerale oliën (ingediend d.d. 27 augustus 2018)
-- Marssteden t.h.v. nr. 46 (V-2018-5330): melding
lozen buiten inrichtingen t.b.v. het vervangen van
leidingen (ingediend d.d. 27 augustus 2018)
-- weiland t.h.v. de Strootbeekweg 210 (V-20185321): het saneren van grondwater t.b.v. chlorideverontreiniging (ingediend d.d. 27 augustus 2018)
-- Zoutindustrieweg 50 A (V-2018-5285): melding
lozen buiten inrichtingen (ingediend d.d. 24
augustus 2018)
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Enschede
timmert
aan
de
weg!
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;
In verband met de uitvoering van werkzaamheden zijn de volgende straten geheel of gedeeltelijk afgesloten
op enkele straten blijft bedieningsverkeer op gedeelten ervan en met enige beperking mogelijk.
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
Wegafsluitingen en verkeersbelemmeringen
1 Zwedeveldweg, 5 september 2018 t/m 28
september 2018. Bestratingswerkzaamheden.
2 Haaksbergerstraat, het gedeelte vanaf de
rotonde F. Bolstraat/Helmerzijde tot aan Pathmossingel/Getfertsingel. Van 10 september
20018 t/m medio november 2018. Vervangen
asfaltverharding. (omleidingen en afzetting zie:
www.enschede.nl/stadsingenieurs/projecten/
zuid/Haaksbergerstraat)
3 Blekerstraat, vanaf de Pyrmontstraat tot aan
de Haaksbergerstraat, t/m 7 september 2018.
Boring onder de Haaksbergerstraat.
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4 Cromhoffsbleekweg, het gedeelte tussen
de Getfertsingel t/m de Slijpsteen t/m 21
september 2108. Aanleg warmtenet en
vervangen riolering.
5 Blekerstraat kruising Nassaustraat, t/m 28
september 2018. Aanleg warmtebaan.

7 Borneostraat, het gedeelte vanaf hoek Beltstraat tot kruising met Celebesstraat t/m 17
september 2018. Aanleg Warmtebaan.
8 Bontweverij, het gedeelte onder de flatgebouwen tot de Veenstraat, t/m 5 september
2018. Verleggen watertransportleiding.
9 Hoog en Droog, vanaf de Lipperkerkstraat t/m
de Wilhelminastraat, van 10 september t/m 25
september 2018. Werkzaamheden Vitens.
10 Hoge Bothofstraat, het gedeelte vanaf de
Reudinkstraat tot aan de Oliemolensingel, tot 1
oktober 2018. Herinrichting.
11 Papaverstraat, het gedeelte tussen de
Leliestraat en de Vrouwenmantelstraat, van
10 september t/m 26 oktober 2018. Woonrijp
maken.

12 Gronausestraat kruising Miro, t/m 7
september 2018. Vervangen verkeersregelin6 Getfertweg, het gedeelte tussen de Haaksberstallatie.
gerstraat en de Wooldriksweg, in 2 fases: van
13 Twenteweg, van 3 september t/m 19 oktober
3 september t/m 7 september 2018 en van 1
2018. Verkeershinder door riolerings- en asfaloktober t/m 26 oktober 2018. Aanleg warmteteringswerkzaamheden.
baan.

Voor meer informatie over de meest recente wegwerkzaamheden verwijzen we u naar
www.enschede.nl
Voor meer informatie over de meest recente wegwerkzaamheden verwijzen we u naar
www.enschede.nl
A1.5 INGEDIENDE MELDINGEN
KAPPEN VAN EEN BOOM
STADSDEEL CENTRUM
-- Hoogstraat 18 (V-2018-5322): het kappen
van 1 perenboom (ingediend d.d. 27
augustus 2018)
STADSDEEL NOORD
-- Hengelosestraat 705 (V-2018-5290): het
kappen van 1 kastanje en 2 prunussen
(ingediend d.d. 24 augustus 2018)
STADSDEEL OOST
-- Engerink Es, hoek Engerinksweg
(V-2018-5311): het kappen van 9 wilgen
(ingediend d.d. 27 augustus 2018)
-- Slankweg, t.h.v. nr. 97 (V-2018-5312):
het kappen van 1 eik (ingediend d.d. 27
augustus 2018)
-- Schipholtstraat 13 (V-2018-5325): het
kappen van 1 esdoorn (ingediend d.d. 27
augustus 2018)
-- Schipholtstraat t.h.v. nr. 460 (V-20185318): het kappen van 1 berk (ingediend
d.d. 27 augustus 2018)
-- Van Musschenbroekstraat hoek Drebbelstraat (V-2018-5319): het kappen van
1 esdoorn en 1 acer (ingediend d.d. 27
augustus 2018)
STADSDEEL WEST
-- Adriaan van Ostadestraat naast nr. 28
(V-2018-5278): het kappen van 1 linde
(ingediend d.d. 23 augustus 2018)
-- Boekweitstraat naast nr. 5 (V-2018-5276):
het kappen van 1 haagbeuk (ingediend d.d.
23 augustus 2018)
STADSDEEL ZUID
-- Hanenberglanden t.h.v. nr. 85 en 89
(V-2018-5309): het kappen van 1 es (ingediend d.d. 27 augustus 2018)

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.
A2	VERLENGING BESLISTERMIJN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van Enschede
maken bekend dat zij in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
hebben besloten voor de volgende aanvragen
de beslistermijn te verlengen met een termijn
van maximaal zes weken:
STADSDEEL ZUID
-- Lintveldebrink 100 (V-2018-4558):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. onzelfstandige bewoning
(nieuwe uiterste beslistermijn d.d. 19
oktober 2018)
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	ONTWERPBESLUIT
OMGEVINGSVERGUNNING
STADSDEEL ZUID:
-- Riethermsteeg 140 (V-2018-4014): brandveilig gebruik t.b.v. Erve Rietherm

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van
7 september 2018 gedurende zes weken ter
inzage in het Stadskantoor aan de Hengelosestraat 51. Deze stukken zijn op afspraak
in te zien. U kunt een afspraak maken via
telefoonnummer 053 4817600. Wanneer u
op werkdagen voor 12:00 uur een afspraak
maakt, is het dossier in principe de eerstvolgende werkdag in te zien.
Binnen de periode van ter inzagelegging
kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Deze moeten worden gericht aan het
College van Burgemeester en Wethouders
(Postbus 20, 7500 AA Enschede). U wordt
verzocht bij correspondentie het kenmerk van
deze aanvraag te vermelden. In deze periode
kunnen zienswijzen ook mondeling worden
ingebracht . Hiervoor kunt u een afspraak
maken met de heer J.H. Onstein, telefoonnummer 053 481 5640.
Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de
uiteindelijke beschikking kan worden ingediend
als ook een zienswijze is ingebracht tegen de
ontwerpbeschikking.
B1	VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
REGULIERE PROCEDURE
STADSDEEL CENTRUM:
-- Haverstraatpassage 72 (V-2018-3396):
het verbouwen van een winkelpand tot 3
kleine winkelunits en de verdiepingen tot
wooneenheden (verleend d.d. 28 augustus
2018)
STADSDEEL OOST:
-- Keppelerdijk 2 (V-2018-4549): het vellen
van 12 sparren en 1 lariks (verleend d.d. 24
augustus 2018)

-- Lonnekerweg 300 (V-2018-4712): het
vellen van 3 lindebomen (verleend d.d. 27
augustus 2018)
-- Lorentzlaan (Wooldrikspark) (V-20184267): het vellen van 14 eiken, 3 beuken, 1
berk en 1 linde (verleend d.d. 24 augustus
2018)
STADSDEEL WEST:
-- Het Poolman (achtererf Poolmansweg
58 A) (V-2018-4640): het aanleggen van
een in-/uitrit (verleend d.d. 30 augustus
2018)
-- Staalsteden, achter nr. 25D (V-20184650): het vellen van 3 vliegdennen
(verleend d.d. 27 augustus 2018)
STADSDEEL ZUID:
-- Ahuislanden, naast nr. 9 (V-2018-4865):
het vellen van 1 eik (verleend d.d. 29
augustus 2018)
-- Kruiseltlanden, achter nr. 57 (V-20184868): het vellen van 1 eik (verleend d.d.
29 augustus 2018)
-- Venderinklanden achter nr. 9 (V-20184863): het vellen van 1 eik (verleend d.d.
29 augustus 2018)
-- Usselerveenweg 118 (V-2018-4647): het
vellen van 2 populieren (verleend d.d. 27
augustus 2018)
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)
B2	VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING(EN)
STADSDEEL CENTRUM
-- Oude Markt, Grote Kerk, Willem
Wilminkplein, Stationsplein (V-2018-
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4494): het organiseren van GOGBOT
festival op 6 t/m 9 september 2018
(verleend d.d. 30 augustus1018)
-- Oude Markt (V-2018-4747): het organiseren van het Fietsfestijn op 22 september
2018 (verleend d.d. 28 augustus 2018)
STADSDEEL NOORD
-- Campus UT en Abraham Ledeboerpark (V-2018-4919): het organiseren
van de Tartaros Campus Challenge op
30 september 2018 (verleend d.d. 27
augustus 2018)
STADSDEEL WEST
-- Geesinkbraakweg, t.h.v. nr.25 (starten eindpunt route) (V-2018-3636): het
organiseren van de HWS Zuidrun 2018
op 16 september 2018 (verleend d.d. 30
augustus 2018)
-- Het Rutbeek (V-2018-4824): het organiseren van Rutbeek survival funrun op
23 september 2018 (verleend d.d. 28
augustus 2018)
-- Auke Vleerstraat 99 (Universitair
Watersportcomplex) (V-2018-4543): het
organiseren van de introductiedagen NIKE
op 6 en 27 september 2018 (verleend d.d.
24 augustus 2018)
STADSDEEL ZUID
-- Geesinkbraakweg, t.h.v. nr.25 (starten eindpunt route) (V-2018-3636): het
organiseren van de HWS Zuidrun 2018
op 16 september 2018 (verleend d.d. 30
augustus 2018)
-- Het Rutbeek (V-2018-4824): het organiseren van Rutbeek survival funrun op
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23 september 2018 (verleend d.d. 28
augustus 2018)
C	VERKEERSBESLUITEN
In de digitale Staatscourant van woensdag
5 september 2018 staan de volgende door
het college van Burgemeester en Wethouders
genomen verkeersbesluiten vermeld.
Door plaatsing van bord model E6 van de
bijlage I van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990:
Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan:
1.	Amstelstraat in de nabijheid van huisnummer 42.
2.	Gerard Terborghplein in de nabijheid van
huisnummer 219.
3.	Daendelsstraat in de nabijheid van huisnummer 17.
4.	Burgemeester Van Veenlaan in de nabijheid van huisnummer 40-34.
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:
1.	Geessinkweg in de nabijheid van huisnummer 267.
2.	Amstelstraat in de nabijheid van huisnummer 93.
De politie gaat akkoord met bovenstaande
besluiten.

De volledige tekst van deze besluiten kunt u
lezen in de digitale Staatscourant,
http://www.officielebekendmakingen.nl en
http://zoek.officielebekendmakingen.nl
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).
D	INSTEMMINGSBESLUITEN
VOOR HET LEGGEN VAN
KABELS EN LEIDINGEN
STADSDEEL CENTRUM
-- Kalanderstraat 6 (V-2018-5039): het
aanleggen van een coax kabel (verleend
d.d. 28 augustus 2018)
-- Kuipersdijk 95-1 t/m 95C (V-2018-5141):
het aanleggen van een coax netwerk
(verleend d.d. 28 augustus 2018)
-- Oldenzaalsestraat 4 (V-2018-5095): het
aanleggen van een LS-kabel (verleend
d.d. 28 augustus 2018)
STADSDEEL NOORD
-- Herman van Hoevellstraat 1 t/m 1-H
(V-2018-5300): het aanleggen van een
cai aansluiting (verleend d.d. 29 augustus
2018)
-- Roessinghsbleekweg, Minister de
Savornin Lohmanlaan, Walhofstraat,
Boddenkampsingel en Hengelosestraat
(V-2018-5281): het aanleggen van kabels

www.huisaanhuisenschede.nl

en leidingen (verleend d.d. 29 augustus
2018)
STADSDEEL OOST
-- Oldenzaalsestraat 868 (V-2018-5265): het
aanleggen van een coax kabel (verleend
d.d. 29 augustus 2018)
E1.1	ACCEPTATIE MELDING
BRANDVEILIGGEBRUIK
STADSDEEL NOORD
-- Spoordijkstraat 132 (V-2018-4109):
melding brandveilig gebruik t.b.v. DCW
en Ames Europe (geaccepteerd d.d. 30
augustus 2018)
STADSDEEL WEST
-- Veilingstraat 20 (V-2018-4384): melding
brandveilig gebruik t.b.v. overnachting
studenten in de Pathmoshal (geaccepteerd
d.d. 24 augustus 2018)
E1.2	ACCEPTATIE MELDINGN
LOZEN BUITEN
INRICHTINGENN
STADSDEEL WEST
-- Zoutindustrieweg 50 A (V-2018-5285):
het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem (geaccepteerd d.d. 28
augustus 2018)
Tegen vorenstaande meldingen staat geen
bezwaar en/of beroep open.

