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EnschedeCentraal

RAADSCOMMISSIES

De Stedelijke commissie vergadert op maandag
14 januari 2019 vanaf 19:00 uur in de raadzaal van
het stadhuis aan de Langestraat 24. Op de agenda
staat onder andere ter bespreking:
•	Discussienota heroriëntatie ontwikkelstrategie
Technology Base
• Brief Nieuwbouw Diekman
• Brief Kracht van verenigingen
De vergadering van de stedelijke commissie is zowel
live te volgen als achteraf te beluisteren via
www.enschede.nl/bestuur.
Er is deze avond géén rand[programma!
De stadsdeelcommissie Oost vergadert op
dinsdag 15 januari 2019 vanaf 19:30 uur in
Ariënshuis Liberein (restaurant De Refter) aan
de Pater ten Winkelstraat 3 te Glanerbrug. Op de
agenda staat onder andere ter bespreking:
• Thema: Veiligheidsbeeld Stadsdeel Oost
• Participatieplan verkeersveiligheid Gronausestraat
• Visie kernwinkelgebied Glanerbrug
De vergadering begint met een koffiehalfuurtje om
19:30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.
De agenda’s en eventueel achterliggende stukken
van de raadscommissies liggen vanaf 2 werkdagen
voor aanvang van de vergadering tijdens kantooruren
ter inzage bij de receptie van het stadskantoor aan
de Hengelosestraat 51.
De agenda’s en achterliggende stukken van raadsen commissievergaderingen kunt u ook vinden op
www.enschede.nl/bestuur, waar u de meest actuele
informatie van de eerstvolgende vergaderingen
vindt. Tevens kunt u via de gemeentelijke website de
meeste vergaderingen achteraf naluisteren.
spreekrecht publiek / agendering
Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot
een agendapunt van de stedelijke commissie of één
van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om
10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de
secretaris van de betreffende commissie.
Voor een stadsdeelcommissievergadering kunt u ook
een vraag over een niet-geagendeerd onderwerp
indienen. Ook die moet uiterlijk om 10:00 uur op de
dag van die vergadering zijn gemeld bij de secretaris
van de betreffende stadsdeelcommissie.
Wanneer u wilt dat een bepaald onderwerp door de
stadsdeelcommissie wordt besproken, dan kunt u
daarover contact opnemen met de secretaris van de
commissie of met de stadsdeelmanager.
De secretarissen zijn als volgt te bereiken:
Stedelijke commissie: tel. 14053 of
email: a.vanloon@enschede.nl
Stadsdeelcommissie Oost: tel. 14053 of
email: n.vanproosdij@enschede.nl
Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter:
@raad053 en #raad053

BEPERKTE OPENINGSTIJDEN

De Publieksbalie is op 10 januari tot 10.15 uur
gesloten. U kunt dan ook geen reisdocument of
rijbewijs ophalen.
Maandag 21 januari 2019 kunnen geen reisdocumenten en rijbewijzen worden afgehaald in het stadskantoor omdat er werkzaamheden worden uitgevoerd
aan de apparatuur.
Onze excuses voor het ongemak.

VERGUNNINGEN EN MELDINGEN

ALGEMEEN

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

enschede.nl

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 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
-- Boddenkampstraat 28 (V-2019-0014): het
verbouwen en vergroten van een woonhuis (ingediend d.d. 22 december 2018)
-- De Heurne 11 (V-2019-0025): het verbouwen van
een entreepui, het verplaatsen van reclame en het
plaatsen van een raamkozijn in zijgevel (ingediend
d.d. 31 december 2018)
-- Haverstraatpassage 56 en 58 (V-2019-0015): het
verbouwen van een pand met zelfstandige wooneenheden (ingediend d.d. 23 december 2018)
-- H.J. van Heekplein 62 (V-2019-0053): het
plaatsen van een entresolvloer (ingediend d.d. 24
december 2018)
STADSDEEL NOORD
-- De Braakweg 180 (V-2019-0013): het bouwen
van een vrijstaand woonhuis (ingediend d.d. 21
december 2018)
-- Vergertweg 257 (V-2018-7897): het vergroten van
een bedrijfshal (ingediend d.d. 21 december 2018)
STADSDEEL OOST
-- Hogelandsingel 9 (V-2019-0052): het wijzigen
van een reclamezuil (ingediend d.d. 2 januari
2019)
-- Keppelerdijk, kavel 1 (V-2018-5409): het bouwen
van een vrijstaand woonhuis (verleend d.d. 21
december 2018)
-- Twickellaan 3 (V-2019-0011): het vervangen van
een woonhuis (ingediend d.d. 21 december 2018)
-- Zuid Esmarkerrondweg 250 (V-2019-0008): het
bouwen van een vrijstaande schuurwoning (ingediend d.d. 21 december 2018)
STADSDEEL WEST
-- Kwinkelerweg 175 (V-2019-0022): het vergroten
van een woonhuis d.m.v. het plaatsen van een
nieuw entreepui (ingediend d.d. 1 januari 2019)
A1.1	INGEDIENDE EVENEMENTENVERGUNNING
STADSDEEL CENTRUM
-- H.J. van Heekplein (V-2019-0027): het organiseren van Nutella Foodtruck pannenkoeken party
op 24 februari 2019 (ingediend d.d. 27 december
2018)
-- H.J. van Heekplein (V-2019-0032): het organiseren van Proeven & Ontmoeten op de eerst
en laatste zondag van de maanden maart t/m
december 2019 (ingediend d.d. 21 december
2018)
STADSDEEL OOST
-- Route door Glanerbrug (Veldstraat, Stolpersteine, Gronausestraat, Heldersplein) (V-20190028): het organiseren van een stille tocht op 4
mei 2019 (ingediend d.d. 27 december 2018)
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STADSDEEL WEST
-- buitengebied Twekkelo (V-2019-0047): het organiseren van de halve marathon van Hengelo op
31 maart 2019 (ingediend d.d. 28 december 2018)
A1.2	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 NOORD
-- Orionplantsoen 30 (V-2018-7896): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 21
december 2018)
-- Spechtstraat 143 (V-2018-7900): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 21
december 2018)
-- Steenbokstraat 25 (V-2019-0017): het verwijderen
van een asbesthoudende plafondbeplating in
garage (ingediend d.d. 24 december 2018)
STADSDEEL OOST
-- Bultsveldmaatweg 30 (V-2018-7887): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend
d.d. 20 december 2018)
-- Twickellaan 3 (V-2018-7903): het slopen van een
pand met asbesthoudende materialen (ingediend
d.d. 21 december 2018)
STADSDEEL ZUID
-- Usselerrietweg 40 (V-2019-0012): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 21
december 2018)
De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen
bezwaarschriften worden ingediend en er wordt
geen correspondentie over gevoerd.
A1.3 INGEDIENDE MELDINGEN 		
		 KAPPEN VAN EEN BOOM
STADSDEEL ZUID
-- Ahuislanden 291 (V-2019-0029): het kappen van
1 kersenboom (ingediend d.d. 28 december 2018)
-- Boskamphoek 51 (V-2019-0030): het kappen van
1 eik (ingediend d.d. 29 december 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 NOORD
-- Harenbergweg 9 ('t Vaneker, kavel 60) (V-20185279): het bouwen van een woonhuis met
kantoorruimten (nieuwe uiterste beslistermijn d.d.
16 februari 2019)
-- Vanekerbeekweg 37, kavel 103 (V-2018-6793):
het bouwen van een vrijstaand woonhuis (nieuwe
uiterste beslistermijn d.d. 19 februari 2019)
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)
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Wegafsluitingen en verkeersbelemmeringen
Wegafsluitingen en verkeersbelemmeringen

1 Boddenkampstraat, het gedeelte tussen de Hengelosestraat en J W. Racerstraat, t/m 8
februari 2019. Herinrichting.
2 Nassaustraat afgesloten van 14 januari t/m 19 februari voor boring warmtenet naar voormalig terrein MST.

6
!

3 Kerkepad, het gedeelte tussen de Haaksbergerstraat en de Naussaustraat, van 7 januari
t/m 1 februari 2019. Bestratingswerkzaamheden.
7

4 Walstraat, het gedeelte tussen de Marktstraat en de Pijpenstraat, op 14 januari, 21 januari
en 28 januari 2019. Plaatsen kraan.

!

5 Oldenzaalsestraat afgesloten net na kruispunt Boulevard 1945 tot Kortelandstraat/Kalandergang, t/m 12 april 2019. Reconstructiewerkzaamheden.

1
!

2

4
!

5

6 Vegerweg, het gedeelte tussen de Vegerweg huisnummer 111 en de Landweerweg, van 14
januari t/m 25 januari 2019, werkzaamheden Gasunie.

!

!!

3
8
!

7 Glanerbruggeweg, het gedeelte tussen de Rooskerweg en de Wallenbeekweg, t/m 1
februari 2019. Verkeershinder door werkzaamheden Gasunie.
8 Kersdijk t.h.v. nummer 153, op 12 januari 2019. Kappen bomen.

Voor meer actuele informatie over de wegwerkzaamheden: kijk op
enschede.nl/wegwerkzaamheden

B1	VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
REGULIERE PROCEDURE
STADSDEEL CENTRUM:
-- Lavendelstraat 2 (V-2018-7272): het
plaatsen van een dakkapel (verleend d.d.
21 december 2018)
-- Noorderhagen 50 (V-2018-7195): het
wijzigen van het middendeel van de achtergevel van een appartementencomplex
(verleend d.d. 3 januari 2019)
STADSDEEL NOORD:
-- De Veldmaat 8 (V-2018-6527): het
plaatsen van gevelsigning (verleend d.d. 21
december 2018)
-- Hofmeijerweg 300 (V-2018-2884): het
vergroten van twee geschakelde bedrijfshallen (verleend d.d. 21 december 2018)
STADSDEEL OOST:
-- Bosven 12 (V-2018-7775): het vergroten
van een woonhuis (verleend d.d. 3 januari
2019)
-- Vespuccistraat 67 (V-2018-7274): het
plaatsen van een dakkapel (verleend d.d.
21 december 2018
STADSDEEL WEST:
-- Parkweg 95 (V-2018-6998): het legaliseren
van een dakterras (verleend d.d. 2 januari
2019)
STADSDEEL ZUID:
-- Holzikweg t.h.v. nr. 50 (V-2018-7704): het
vellen van 1 eik (verleend d.d. 4 januari
2019)

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 MAATWERKVOORSCHRIFTEN
STADSDEEL WEST:
-- Kanaalstraat 305 (V-2018-7451): het
stellen van een maatwerkvoorschrift geluid
(verleend d.d. 3 januari 2019)
C

INSTEMMINGSBESLUITEN
VOOR HET LEGGEN VAN
KABELS EN LEIDINGEN

STADSDEEL CENTRUM
-- Haaksbergerstraat 174 210 (V-20187439): het aanleggen van glasvezelkabel
(verleend d.d. 4 januari 2019)
-- vanaf Getfertweg t.h.v. nr. 47 naar
Wooldriksweg 104 (V-2018-7365): het
verzwaren van het hoofdnet t.b.v. huisaansluiting (verleend d.d. 4 januari 2019)
STADSDEEL WEST
-- Hendrik ter Kuilestraat 199 (V-20187639): het aanleggen van een PE buis
t.b.v. huisaansluiting Ziggo (verleend d.d.
21 december 2018)
-- Het Poolman 29 en 29A (V-2018-7867):
het leggen en inblazen van glasvezelkabel
t.b.v. huisaansluiting (verleend d.d. 21
december 2018)

-- Josink Kolkweg vanaf nr.18 naar nr.10
(V-2018-7647): het leggen van een
buis t.b.v. van een glasvezelaansluiting
(verleend d.d. 21 december 2018)
-- Rottumerooglaan naar Zuiderval nr. 156
(V-2018-7346): het leggen van een glasvezelkabel t.b.v. een huisaansluiting (verleend
d.d. 3 januari 2019)
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)
D1.1 ACCEPTATIE MELDING
		ACTIVITEITENBESLUIT
STADSDEEL WEST
-- Het Lentfert 41 a (V-2018-7551): het
veranderen van het bedrijf Renokap (geaccepteerd d.d. 4 januari 20019)
D1.2 ACCEPTATIE MELDING
		BRANDVEILIGGEBRUIK
STADSDEEL CENTRUM
-- Hengelosestraat 51 (V-2018-7759):
melding brandveilig gebruik t.b.v. het Stadskantoor (geaccepteerd d.d. 21 december
2018)
-- Korte Haaksbergerstraat 15 A (V-20186718): melding brandveilig gebruik t.b.v.
kamerverhuur (geaccepteerd d.d. 21
december 2018)

STADSDEEL NOORD
-- Poolsterstraat 25 (V-2018-7476): melding
brandveilig gebruik t.b.v. RIBW (geaccepteerd d.d. 21 december 2018)
-- Roomweg 167 D (V-2018-6584): melding
brandveilig gebruik t.b.v. vervanging
bestaande brandmeld- /ontruimingsalarminstallatie (geaccepteerd d.d. 21 december
2018)
STADSDEEL ZUID
-- Usselerrietweg 40 (V-2018-7808): melding
brandveilig gebruik t.b.v. andere bijeenkomstfunctie (Crematorium) (geaccepteerd
d.d. 21 december 2018)
E1.1	ACCEPTATIE MELDING
LOZEN BUITEN
INRICHTINGEN
STADSDEEL ZUID
-- Bruninkhof 24 (V-2018-7872): het
aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem (geaccepteerd d.d. 3 januari
2019)
Tegen vorenstaande meldingen staat geen
bezwaar en/of beroep open.
F

BELEIDSGEL

‘INTREKKEN VAN ONGEBRUIKTE OMGEVINGSVERGUNNINGEN’ VASTGESTELD
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 30 oktober 2018 de beleidsregel
“Intrekken van ongebruikte omgevingsvergunningen” vastgesteld. De beleidsregel
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“Intrekken van ongebruikte omgevingsvergunningen” geeft aan hoe het college omgaat met
haar wettelijke bevoegdheid tot het intrekken
van ongebruikte omgevingsvergunningen.
Het beleid geldt voor alle omgevingsvergunningen. In de beleidsregel geeft het college
aan wanneer zij overgaat tot het intrekken van
ongebruikte omgevingsvergunningen
Uitgangspunt van de beleidsregel ‘Intrekken
van ongebruikte omgevingsvergunningen” is
dat we ongebruikte omgevingsvergunningen
intrekken wanneer de betreffende vergunningen niet meer passen bij de noodzakelijk
geachte stedelijke ontwikkeling of wanneer
sprake is van verouderde voorschriften op het
gebied van veiligheid of duurzaamheid.
Inzien beleidsregel “Intrekken van ongebruikte omgevingsverguningen”:
De vastgestelde beleidsregel “Intrekken van
ongebruikte omgevingsvergunningen” is
digitaal te raadplegen op de landelijke website
www.overheid.nl.
Tegen het besluit tot vaststelling van de
beleidsregel “Intrekken van ongebruikte
omgevingsvergunningen” staat geen
mogelijkheid tot bezwaar of beroep open.

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,
vaak met een bestemmingsplan samen-
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hangende, 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.
Inzien / afspraak maken
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.
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:
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
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. 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. U
wordt uiterlijk de volgende werkdag gebeld
voor het maken van een afspraak.
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
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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.
B1 V
 OORNEMEN TOT VOORBEREIDING BESTEMMINGSPLAN
STADSDEEL ZUID
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens een herziening van het
bestemmingsplan “Buitengebied Zuidoost” in
voorbereiding te nemen om medewerking te
kunnen verlenen aan de herinrichting van het
terrein van Adventure Twente aan de Blikkersmaatweg 15. De herinrichting bestaat uit het
bouwen van een tweetal gebouwen en een
overkapping, het plaatsen van twee opslagcontainers, het geven van de mogelijkheid tot
primitieve overnachting en ondersteunende
horeca.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een
informatief karakter. Omtrent dit voornemen
liggen er geen stukken ter inzage. Over het
voornemen kan niet worden gecorrespondeerd.
Zodra de herziening van het bestemmingsplan in ontwerp gereed is, zal er gelegenheid
worden geboden om hieromtrent een zienswijze naar voren te brengen.

