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EnschedeCentraal

GEMEENTERAAD VERGADERT OP
MAANDAG 10 DECEMBER 2018

De gemeenteraad vergadert op maandag 10
december 2018 vanaf 19:00 uur in de raadzaal van
het stadhuis. Tussen 19:00 tot 19:30 uur vindt het
vragenhalfuurtje voor de raadsleden plaats. Vanaf
19:30 uur vindt de verdere behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal
plaatsvinden. Op de agenda staat onder andere ter
bespreking:
•	raadsvoorstel Notitie reikwijdte en detailniveau
Energievisie
•	vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Noordwest – Christinalust
•	ontwerpverordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
• wijziging verordening leerlingenvervoer
Belangstellenden zijn van harte welkom op de
publieke tribune van de raadzaal in het stadhuis.
Agenda en achterliggende stukken liggen op
werkdagen van 8:00 tot 18:00 uur ter inzage bij de
receptie van het Stadskantoor aan de Hengelosestraat 51 te Enschede. De agenda staat ook op
www.enschede.nl/bestuur. Hier kunt u de raadsvergadering zowel live volgen als achteraf beluisteren.

RAADSCOMMISSIES

De stadsdeelcommissie Zuid vergadert op dinsdag
11 december 2018 vanaf 19:30 uur in de aula
van het Bonhoeffercollege aan de Vlierstraat 75 te
Enschede. Op de agenda staat onder andere ter
bespreking:
•	vooruitblik op themasessies n.a.v. stadsdeelagenda Zuid
•	raadsvoorstel Helmerstraat 245-247
Let op: De bijeenkomst wordt gestart met een
koffiehalfuurtje om 19:30 uur waarin aanwezigen
kennis kunnen maken met de commissieleden en/of
even met hun van gedachten wisselen over het wel
en wee in de Zuidwijken. 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 secretaris is als volgt te bereiken:
Stadsdeelcommissie Zuid: tel. 14053 of email:
j.heuvel@enschede.nl
Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter:
@raad053 en #raad053

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

enschede.nl

VUURWERKVRIJE ZONES
JAARWISSELING 2018/2019

Burgemeester en Wethouders van Enschede hebben
op 13 november 2018 gebieden als vuurwerkvrije
zone aangewezen. Dit houdt in dat op grond van
artikel 2:73 lid 1 van de Algemene Plaatselijke

Verordening gemeente Enschede 2009 (hierna APV)
verboden is consumentenvuurwerk te bezigen op een
door het college in het belang van de voorkoming van
gevaar, schade of overlast aangewezen plaats en
het niet is toegestaan om consumentenvuurwerk af
te steken op 31 december 2018 18.00 uur tot en met
1 januari 2019 02.00 uur in de volgende gebieden,
omgeving MST, het dierenopvangcentrum DOC
Enschede, kinderboerderij De Wesseler, Kinderboerderij Noord, Kinderboerderij Erve ’t Wooldrik, het
Volkspark, J. van Heekpark, het Ledeboerpark, Florapark en erve ’t Stroink. Tekeningen van de gebieden
zijn te vinden op www.enschedeviertoudennieuw.nl.
Bezwaar
Belanghebbenden bij dit besluit kunnen daartegen een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken
na de bekendmaking van dit besluit. U kunt uw
bezwaarschrift sturen aan het college van Burgemeester en wethouders van Enschede, t.a.v. de
Commissie Bezwaarschriften, Postbus 20, 7500
AA ENSCHEDE. Als u uw bezwaren te laat indient
kunnen deze in beginsel niet meer in behandeling
worden genomen. Uw bezwaarschrift moet in ieder
geval de volgende gegevens bevatten: uw naam en
adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft,
kenmerk en omschrijving van het besluit waar het
bezwaar tegen is gericht, de reden waarom u het er
niet mee eens bent en uw handtekening. Indien een
bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (Sector Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle) een verzoek
om een voorlopige voorziening worden ingediend.
Meer informatie is te vinden op www.enschede.nl,
onder de zoekterm “Bezwaarschrift indienen”.

WMO-RAAD

De openbare december-vergadering van de
Wmo-raad Enschede vindt plaats op woensdag
12 december as. om 10.00 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 december as. worden ingezien op
www.wmoraadenschede.nl.

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
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
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(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
-- Klokkenplas 40 (V-2018-7357): het uitbreiden
van een woongebouw met 2 appartementen (ingediend d.d. 23 november 2018)
-- Oude Markt 11 (V-2018-7336): het verhogen
van een bestaand magazijn (ingediend d.d. 22
november 2018)
STADSDEEL NOORD
-- Eschbeekweg 10 (V-2018-7413): het bouwen van
een vrijstaand woonhuis en het aanleggen van
een inrit (ingediend d.d. 27 november 2018)
-- G.J. van Heekstraat 77 (V-2018-7443): handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. het
plaatsen van geluidswanden (ingediend d.d. 28
november 2018)
-- Prins Bernardpark boskavel 1 (V-2018-7421):
het bouwen van een vrijstaand woonhuis met
bijgebouw (ingediend d.d. 27 november 2018)
-- Tollensstraat 107 (V-2018-7332): handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. een
kookstudio (ingediend d.d. 22 november 2018)
-- Voortmansweg, tegenover nr. 68 (V-2018-7431):
het vellen van 1 eik (ingediend d.d. 28 november
2018)
STADSDEEL OOST
-- Broekheenseweg, kavel 9 (V-2018-7374): het
bouwen van een vrijstaand woonhuis (ingediend
d.d. 23 november 2018)
-- Keppelerdijk (De Driekhoek, kavel 4) (V-20187382): het bouwen van een vrijstaand woonhuis
(ingediend d.d. 23 november 2018)
-- Keppelerdijk (De Driehoek, kavel 5) (V-20187383): het bouwen van een vrijstaand woonhuis
en het aanleggen van een uitweg (ingediend d.d.
23 november 2018)
-- Malangstraat 26 (V-2018-7397): handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening t.b.v. onzelfstandige bewoning (ingediend d.d. 26 november 2018)
-- Sniedershorst, t.h.v. nr. 99 (V-2018-7416):
het vellen van 3 populieren (ingediend d.d. 27
november 2018)
-- Van Diemenstraat 111 (V-2018-7381): handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. het
vergroten van een woonhuis (ingediend d.d. 24
november 2018)
STADSDEEL WEST
-- Bernard Roerinkstraat 9 (V-2018-7377): het
plaatsen van een houten zadeldakschuur (ingediend d.d. 23 november 2018)
-- Europalaan 236 (V-2018-7404): het vellen van 1
kastanje (ingediend d.d. 27 november 2018)
-- Ypkemeulestraat 83 (V-2018-7384): handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. onzelfstandige bewoning (ingediend d.d. 24 november
2018)
STADSDEEL ZUID
-- Hasselobrink 17 (V-2018-7388): handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. kamergewijze verhuur aan 5 personen (ingediend d.d.
25 november 2018)
-- Lefertweg 135 (V-2018-7417): het herbouwen
van een recreatiewoning (ingediend d.d. 27
november 2018)
-- Markveldebrink 73 (V-2018-7385): handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. kamergewijze verhuur aan 5 personen (ingediend d.d.
25 november 2018)
-- Moorvenweg 2 A (V-2018-7334): het vellen van 1
eik (ingediend d.d. 22 november 2018)
-- Sibculobrink en Lindebrink (V-2018-7422):
het bouwen van 30 woningen (ingediend d.d. 27
november 2018)
-- Vretberg 51 (V-2018-7393): het vellen van 2
naaldbomen (ingediend d.d. 26 november 2018)
-- Vretberg 53 (V-2018-7338): het vellen van 9
grove dennen (ingediend d.d. 22 november 2018)
-- Welhuishoek 13 (V-2018-7420): het plaatsen van
een dakkapel (ingediend d.d. 27 november 2018)
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op enkele straten blijft bedieningsverkeer op gedeelten ervan en met enige beperking mogelijk.
op enkele straten blijft bedieningsverkeer op gedeelten ervan en met enige beperking mogelijk.

Wegafsluitingen en verkeersbelemmeringen
Wegafsluitingen en verkeersbelemmeringen

1 Wethouder Beversstraat, verkeershinder t/m 5 december 2018. Leveren en planten
bomen.
2 Boddenkampsingel, het gedeelte tussen de Kottendijk en de Boddenkampstraat. Noordelijke weghelft afgesloten t/m 7 december 2018. Aanleg warmtebaan.
3 Wooldriksweg, het gedeelte tussen de Atjehstraat en Borneostraat, t/m 7 december 2018.
Rioleringswerkzaamheden.
4 Borneostraat, het gedeelte van huisnummer 20 t/m 51, t/m 19 december 2018. Warmtenet.
Beltstraat tijdelijk open voor bereikbaarheid Borneostraat.
5 Oldenzaalsestraat, het gedeelte van de spoorwegovergang tot de Van Lochemstraat. tot 14
december 2018: alleen 'stad-in' afgesloten. Boring Vitens.
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Voor meer actuele informatie over de wegwerkzaamheden: kijk op
enschede.nl/wegwerkzaamheden

A1.1	INGEDIENDE EVENEMENTEN- VERGUNNING
STADSDEEL OOST
-- Van Deinselaan naast Diekmanhal terrein (V-2018-7410): het organiseren van
Circus Renz International 2019 op 17 t/m
28 april 2019 (ingediend d.d. 30 oktober
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 CENTRUM
-- Ariënsplein 1 (bouwdeel 13) (V-20187440): het gedeeltelijk slopen van bouwdeel
13 (ingediend d.d. 28 november 2018)
-- Ceramstraat 6 (V-2018-7353): het verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 23 november 2018)
STADSDEEL NOORD
-- Perseusstraat 79 (V-2018-7378): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 23 november 2018)
STADSDEEL OOST
-- Hoge Boekelerweg 390 (V-2018-7355): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 23 november 2018)

STADSDEEL WEST
-- Drukkerstraat 12 (V-2018-7389): het verwijderen van asbesthoudend board (ingediend
d.d. 26 november 2018)
-- Flevolandstraat 39 (V-2018-7328): het
verwijderen van asbesthoudende standleidingen (ingediend d.d. 22 november 2018)
-- Genèvestraat 22 (V-2018-7351): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 23 november 2018)
-- Hennepstraat 8 (V-2018-7391): het verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 26 november 2018)
-- Meindert Hobbemastraat 45 (V-20187333): het verwijderen van asbesthoudende
materialen (ingediend d.d. 22 november
2018)
-- Rembrandtlaan 121 (V-2018-7337): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 22 november 2018)
STADSDEEL ZUID
-- Ahuislanden 295 (V-2018-7329): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 22 november 2018)
-- Buurserstraat 500 (V-2018-7350): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 23 november 2018)
A1.3 INGEDIENDE MELDING
BRANDVEILIG GEBRUIK
STADSDEEL CENTRUM
-- De Heurne 57 A (V-2018-7418): melding
brandveilig gebruik t.b.v. studentenhuisvesting (ingediend d.d. 27 november 2018)
-- Hoge Bothofstraat 39 (V-2018-7419):
melding brandveilig gebruik t.b.v. een
kerst-event/ kerstmarkt (ingediend d.d. 27
november 2018)

-- Oude Markt 1 (IJsbaan) (V-2018-7433):
melding brandveilig gebruik t.b.v. horeca/
café (ingediend d.d. 28 november 2018)
-- Schuttersveld 1 (V-2018-7415): melding
brandveilig gebruik t.b.v. brandveilig
gebruik (ingediend d.d. 27 november 2018)
STADSDEEL ZUID
-- Het Oosterveld 10 (V-2018-7352): melding
brandveilig gebruik t.b.v. EMTE supermarkt
(ingediend d.d. 23 november 2018)
A1.4 INGEDIENDE MELDINGEN
			KAPPEN VAN EEN BOOM
STADSDEEL CENTRUM
-- Lipperkerkstraat 145 (V-2018-7438):
het kappen van 1 berk (ingediend d.d. 28
november 2018)
STADSDEEL NOORD
-- Deurningerstraat 430 (V-2018-7436): het
kappen van 1 tamme kastanje (ingediend
d.d. 28 november 2018)
STADSDEEL OOST
-- Dr. Stamstraat 62, hoek Ouverturestraat
(V-2018-7448): het kappen van 1 grove den
en 1 fijnspar (ingediend d.d. 28 november
2018)
-- Sniedershorst t.h.v. nr. 36 (V-2018-7409):
het kappen van 1 lijsterbes (ingediend d.d.
27 november 2018)
STADSDEEL WEST
-- Mastbos t.o. Europalaan 2 (V-2018-7354):
het kappen van 1 eik (ingediend d.d. 23
november 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 OOST
-- Hoge Boekelerweg 382 (V-2018-5698):
het bouwen van een veldschuur (nieuwe
uiterste beslistermijn d.d. 8 januari 2019)
-- Najaarsweg 20 (V-2018-6200): het
plaatsen van 2 dakkapellen (nieuwe
uiterste beslistermijn d.d. 11 januari 2019)
STADSDEEL WEST
-- Parkweg 155 (V-2018-5932): handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v.
het vestigen van detailhandel in levensmiddelen (nieuwe uiterste beslistermijn d.d. 21
januari 2019)
Tegen bovengenoemde besluiten kunnen
belanghebbenden binnen 6 weken na de
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datum van het besluit een bezwaarschrift
indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en
beroep onder de kop Algemeen)
B1 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
REGULIERE PROCEDURE
STADSDEEL CENTRUM:
-- Boulevard 1945 4 (V-2018-6933): het
plaatsen van gevelbelettering (verleend
d.d. 27 november 2018)
-- Emmastraat 135 (V-2018-6389): het realiseren van een huisartsenpraktijk (verleend
d.d. 27 november 2018)
-- Nijverheidstraat 2 (V-2018-5726): het
vergroten van een voormalig politiekantoor,
het creëren van een horecagelegenheid
en het realiseren van een terras (verleend
d.d. 26 november 2018)
-- Schuttersveld t.h.v. nr. 15 (V-2018-4599):
het bouwen van 3 kantoorverzamelgebouwen (verleend d.d. 29 november 2018)
-- Wooldriksweg 120 (V-2018-3722): het
verbouwen van een bedrijfspand naar
10 appartementen (verleend d.d. 27
november 2018)
STADSDEEL NOORD:
-- Prins Bernhardpark 21 (kavel 6) (V-20185925): het plaatsen van een tijdelijke
woning (verleend d.d. 27 november 2018)
-- Roessinghsbleekweg 90 (V-2018-4845):
het plaatsen van een nokverhoging
(verleend d.d. 29 november 2018)
-- Roombekerveld 33 (V-2018-5292): het
vergroten van een hal en het bouwen van
4 garageboxen en het verbreden van de
uitrit (verleend d.d. 26 november 2018)
-- Roombekerveld (strook 127, kavel
3) (V-2018-5978): het bouwen van een
bedrijfs-/ opslagruimte (verleend d.d. 27
november 2018)
-- Minister Kuyperplein 7 (V-2018-4925):
het plaatsen van 2 dakkapellen (verleend
d.d. 28 november 2018)
STADSDEEL OOST:
-- Koopmanstraat 16 (V-2018-6752): het
plaatsen van een bestaande woonwagen
(verleend d.d. 29 november 2018)
STADSDEEL WEST:
-- Hoek Wethouder Nijhuisstraat en
Jan Vermeerstraat (Parkeerterrein)
(V-2018-6997): het vellen van 12 platanen
(verleend d.d. 29 november 2018)
STADSDEEL ZUID:
-- Het Bijvank 249 (V-2018-6999): het
wijzigen van een kozijn (verleend d.d. 26
november 2018)
-- Het Brunink, kavel 119 (V-2018-4193):
het bouwen van een vrijstaand woonhuis
(verleend d.d. 27 november 2018)
-- Kafmolenhoek, achter nr. 10 (V-20186991): het vellen van 1 eik (verleend d.d.
26 november 2018)
-- Noordijkbrink 36 (V-2018-6446): het
plaatsen van een dakkapel (verleend d.d.
29 november 2018)
-- Reerinklanden 80 (V-2018-6391): het
vergroten van een woonhuis (verleend d.d.
26 november 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	VAN RECHTSWEGE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
STADSDEEL WEST:
-- Kanaalstraat 305 (V-2018-4396): het
bouwen van een kantoor- en stallingsruimte (verleend d.d. 28 november 2018)
B3	GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

D1.1 ACCEPTATIE MELDING
		ACTIVITEITENBESLUIT
STADSDEEL OOST
-- Bentrotstraat 42 (V-2018-2387): het
veranderen van het bedrijf Auto Vossebeld
(geaccepteerd d.d. 28 november 2018)
-- Jaargetijdenweg 22 (V-2018-4584):
het starten van het bedrijf GMS industrial displays B.V.(geaccepteerd d.d. 28
november 2018)

C

INSTEMMINGSBESLUITEN
VOOR HET LEGGEN VAN
KABELS EN LEIDINGEN

STADSDEEL CENTRUM
-- Bleekweg 59 (V-2018-7138): het
aanleggen van glasvezelkabel t.b.v. een
huisaansluiting (verleend d.d. 27 november
2018)
STADSDEEL OOST
-- Herfstweg 151 (V-2018-7079): het
aanleggen van een KPN huisaansluiting
(verleend d.d. 27 november 2018)
-- Hoge Boekelerweg 410 (V-2018-7144):
het aanleggen van een kabel (verleend
d.d. 27 november 2018)

D1.2 ACCEPTATIE MELDING
		BRANDVEILIGGEBRUIK
STADSDEEL NOORD
-- Hengelosestraat 500 (V-2018-7116):
melding brandveilig gebruik t.b.v. een
cantus (geaccepteerd d.d. 29 november
2018)
STADSDEEL OOST
-- Kerkstraat 100 (V-2018-5849): melding
brandveilig gebruik t.b.v. het Meijershoes
(geaccepteerd d.d. 29 november 2018)

GEVRAAGD: LID WMO-RAAD ENSCHEDE

STADSDEEL NOORD:
-- Oldenzaalsestraat 177 (V-2018-5696):
het vervangen van een kozijn (geweigerd
d.d. 26 november 2018)
STADSDEEL OOST:
-- Steenweg 60 (V-2016-6557): nieuw besluit
ten aanzien van het uitbreiden van het
aantal kindplaatsen in het kinderdagverblijf
(geweigerd d.d. 28 november 2018)

www.huisaanhuisenschede.nl

Vormgeven aan de stad van nu. Meedoen
in Enschede. Uw stem laten horen. Over
onderwerpen als zorg, jeugd en ggz. Dat
kan als lid van de Wmo-raad. De Wmo-raad
is onafhankelijk en adviseert gevraagd en
ongevraagd het college van burgemeester
en wethouders over alle onderwerpen die
betrekking hebben op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.
Hierdoor kan beleid beter afgestemd worden
op de wensen en behoeften van inwoners.
De Wmo-raad bestaat uit dertien leden, met
inbegrip van de voorzitter.
Omdat binnen de Wmo-raad enkele vacatures zijn ontstaan, zijn wij op zoek naar
maatschappelijk betrokken personen voor
het lidmaatschap van de raad.

STADSDEEL WEST
-- Haaksbergerstraat 410 (V-2018-7003):
het aanleggen van een kabel (verleend
d.d. 29 november 2018)
-- Industriestraat 32 (V-2018-7006): het
aanleggen van een kabel (verleend d.d. 29
november 2018)
-- Lonnekerbrugstraat 106 3 (V-20187068): het aanleggen van een kabel
t.b.v. klantaansluiting (verleend d.d. 29
november 2018)
-- Utrechtlaan, Zeelandstraat nr. 25-55 en
Kotmanlaan nr.51-81 (V-2018-6546): het
leggen van glasvezelkabel t.b.v. huisaansluiting (verleend d.d. 29 november 2018)

Wij verwachten van de kandidaten dat hij/
zij
● aantoonbare affiniteit heeft met de
jeugdhulp en Wmo, vanuit persoonlijke of
professionele ervaring;
● in staat is de samenhang tussen de
verschillende onderdelen van het Wmo-beleid te zien en de relatie met andere
beleidsvelden binnen het sociale domein;
● contact onderhoudt met inwoners in een
kwetsbare positie en/of inwoners die
moeite hebben met participeren zoals
bijvoorbeeld: ouderen, chronisch zieken/
gehandicapten, mantelzorgers, vrijwilligers, GGZ cliënten, dak- en thuislozen en
jeugdigen;
● oog heeft voor de belangen van verschillende doelgroepen;
● woonachtig is in de gemeente Enschede.

STADSDEEL ZUID
-- Smalenbroeksweg 25 (V-2018-7339):
het wijzigen van een laagspanningsnet
(verleend d.d. 28 november 2018)

Overige kwaliteiten, kennis en ervaring:
● initiatiefrijk;
● analytisch vermogen in het complexe
speelveld van de jeugdhulp en de Wmo;
Verder is van belang dat hij/zij:
● tenminste 1 dagdeel per week kan
besteden om de vergaderingen voor te

bereiden, bij te wonen en om (gezamenlijk) adviezen te formuleren;
● kan deelnemen aan voor de Wmo-raad
relevante netwerken;
● goed kan communiceren en samenwerken;
● niet werkzaam is bij een in de gemeente
werkzame aanbieder van zorg en welzijn,
geen werknemer is van de gemeente,
noch lid is van de gemeenteraad;
● weet dat er op dit moment binnen de
gemeente onderzoek gedaan wordt naar
de mogelijke vorming van één raad voor
het sociaal domein.
Gezien de actuele samenstelling van de
Wmo-raad gaat bij gelijkwaardig geschikte
kandidaten, onze voorkeur uit naar personen
met aantoonbare affiniteit, brede ervaring in
of kennis over de jeugdhulp, en/of geestelijke gezondheidszorg en het opstellen van
adviezen .
Wij bieden:
● een vaste onkostenvergoeding.
● inhoudelijke ondersteuning vanuit de
gemeente.
Informatie
De Wmo-raad vergadert plenair elke tweede
(intern) en vierde woensdag van de maand
van 09:30 uur tot 12:00 uur. Daarnaast zijn
de leden op andere woensdagochtenden
ook actief in één of meer werkgroepen en
op overige tijdstippen af en toe beschikbaar
voor werkbezoeken of het bijwonen van
externe bijeenkomsten.
Meer informatie vindt u op
www.wmoraadenschede.nl
Reageren
Herkent u zich in bovenstaande beschrijving
en draagt u graag bij aan de Enschedese
samenleving? Dan nodigen wij u van harte
uit te reageren op deze vacature.
De sluitingsdatum is 24 december a.s.
Uw sollicitatiebrief met CV kunt u per email
richten aan de secretaris van de Wmo-raad:
secretaris@wmoraadenschede.nl. Indien
gewenst kunt u voor meer inhoudelijke informatie over de vacature contact opnemen
met de voorzitter van de Wmo-raad: Frits
Lagendijk, f.lagendijk@wmoraadenschede.nl
of 06-45353046.

