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WOENSDAG 22 JUNI 2022

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
GEMEENTERAAD

Op donderdag 23 juni 2022 vergadert de
gemeenteraad van 19.00 uur tot ca. 21.00 uur.
Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
▬ installatie wethouders
▬ toelating en beëdiging raadsopvolgers
▬ benoeming leden diverse raadscommissies
Kijk voor de volledige en actuele agenda
op enschede.nl/bestuur. Hier kunt u de
vergadering ook live volgen.
Op maandag 27 juni 2022 vindt van 18.00 uur
tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De
actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur
in de raadsvergadering en de verschillende
kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt
plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de
actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden
vragen over actualiteiten in de stad.
Belangstellenden zijn van harte welkom om
deze raadsvergadering live te volgen op de
publieke tribune van het stadhuis.
Kijk voor de volledige en actuele agenda
op enschede.nl/bestuur. Hier kunt u de
vergadering ook live volgen.

Stedelijke commissie, kamer Fysiek: dhr.
K. Grunder, k.grunder@enschede.nl; of dhr.
D.J. Eshuis, dj.eshuis@enschede.nl; tel.14 053
Stadsdeelcommissie Zuid: dhr. D. Kosar,
d.kosar@enschede.nl ; tel 14 053

Wilt u meedenken over meer onderwerpen?
Word dan lid van het EnschedePanel. Meld u
aan op www.enschedepanel.nl

VOLG DE GEMEENTERAAD VAN ENSCHEDE
VIA TWITTER VIA #RAAD053

R E G I S T R AT I E P E R S O N E N (B R P)

UITNODIGING AFSCHEID
WETHOU DER JUNE NO DS
Na bijna 2,5 jaar neemt June Nods afscheid
als wethouder van de gemeente Enschede.
Haar afscheid van de Enschedese politiek
willen wij niet zomaar voorbij laten gaan.
U bent van harte uitgenodigd voor de informele
bijeenkomst op donderdag
7 juli 2022 van 16.30 – 18.30 uur in het
Stadhuis, Langestraat 24 in Enschede.
June Nods zal uw komst waarderen.
Meldt u zich van tevoren even aan via een email
aan secretariaatnods@enschede.nl

R A A DSCOM MISSIES

Op maandag 27 juni 2022 vergadert de
Stedelijke commissie parallel:
Kamer Sociaal. Aanvang 19.00 uur.
Locatie: raadzaal.
Onderwerpen:
▬ Signalen rondkomen met je inkomen
▬ Informerend: Overdracht traject Menselijke
Maat
▬ Informerend: Cultuurparticipatie – cultuur
voor iedereen
		
Kamer Fysiek. Aanvang 19.00.
Locatie: kamer 51
Onderwerpen:
▬ Raadsvoorstel “Aanmelding innovatieve
duurzame experimenten
▬ Raadsvoorstel “Gids Buitenkans 2022”
▬ Raadsvoorstel: “Opkoopbescherming”
Kijk voor de volledige en actuele agenda op
enschede.nl/bestuur.

D E S T E M VA N E N S C H E D E:
GEEFT U OOK U W MENING?

Dinsdag 28 juni 2022.
Stadsdeelcommissie Zuid. Aanvang 19.30 uur.
Locatie: de Zuidsprong (Alles-in-één school),
Het Lang 78.
Onderwerpen:
▬ Hobbykamerwoningen Zuid
Kijk voor de volledige en actuele agenda op
enschede.nl/bestuur.

Sinds kort hebben we er een nieuw online
platform bij: Stem van Enschede. Met Stem
van Enschede nodigen we inwoners uit om op
een eenvoudige manier hun mening te delen.
Op de website www.stemvanenschede.nl
kunt u een tekst beoordelen. Uw suggesties
en aanpassingen nemen we dan mee in het
verbeteren van onze teksten.

BEZOEKERS EN SPREKERS BIJ
COMMISSIEVERGADERINGEN

VAN DINSDAG 21 JUNI T/M ZONDAG 10 JULI
KUNT U DE EERSTE TEKST BEOORDELEN

Belangstellenden zijn van harte welkom.
Als u het woord wenst te voeren bij één van
de agendaonderwerpen op een stedelijke
commissie of stadsdeelcommissie, dan
kunt u contact opnemen met de betreffende
commissiegriffier. Deze zal met u overleggen
hoe u kunt inspreken.
Let op: als u wenst in te spreken, is het in
uw eigen belang dat u vroegtijdig contact
opneemt met de commissiegriffier in verband
met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet
tot de dag van de vergadering, maar neem
bijtijds contact op!
De commissiegriffier is:
Stedelijke commissie, kamer Sociaal: dhr. A. van
Loon, a.vanloon@enschede.nl; te. 14 053

U maakt gemakkelijk een account aan via
www.stemvanenschede.nl. U kunt aangeven wat
u van de tekst vindt en hoe de tekst beter kan.
Ook kunt u hier vragen stellen over uw tekst. We
gaan actief met u in gesprek via het platform. Na
10 juli verbeteren we de brief. Daarna plaatsen
we hem opnieuw op het platform, zodat u het
resultaat kunt zien. We gaan dus aan de slag met
uw suggesties en verbeteringen.
IEDERE 3 WEKEN PLAATSEN WE
EEN NIEUWE TEKST

Dit zijn verschillende teksten. Denk aan een
brief, maar ook aan teksten van onze website.
U mag over elke tekst uw mening geven. U
bepaalt zelf hoe vaak u meedoet. Doordat u uw
mening deelt, kunnen wij onze communicatie
verbeteren. We horen graag uw reacties!

UITSCHRIJVING BASIS

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

M.P. Kemper
S.A. Shah
R.A. Guribie
J. Huang
M. Khaksar
Y. Cui
T. Lyu
K. Boutros
S. Bouchantouf
T.F. Szmidt
C.C. Poulina
O.D.A. Marques
R.R. Hoogvliets
C. Bruning
I.Alistar
M. Touhiduzzaman
M.F. Yasmin
B. Perlalaj
S.U. Khatavkar
K. Rawat
P.R. Bali
M.Z. Getaneh
C.Y Liu
L. Pudžmytė
V. Antonivs
P. Ghetmanet
J. Thijssen
P.E. Słaby
A.G. Vazquez
R.J. Holtkamp

11-10-1969
05-05-1991
29-08-1990
30-08-1986
05-02-2000
26-11-1977
28-10-2009
21-08-1995
12-11-1984
11-09-1983
22-12-1992
25-10-1987
03-01-1981
19-06-1987
01-07-1972
25-01-1987
15-01-1993
12-12-1975
24-09-1997
13-09-1993
08-11-1996
24-12-1987
02-11-1976
17-11-2001
14-12-2002
20-03-2000
19-03-1990
13-10-1993
15-03-1995
22-01-1968

04-05-2022
09-05-2022
09-05-2022
09-05-2022
29-04-2022
01-04-2022
01-04-2022
01-02-2022
06-05-2022
08-03-2022
22-03-2022
22-03-2022
25-03-2022
25-03-2022
25-03-2022
16-05-2022
16-05-2022
16-05-2022
17-05-2022
17-05-2022
17-05-2022
17-05-2022
17-05-2022
17-05-2022
17-05-2022
17-05-2022
29-04-2022
18-05-2022
18-05-2022
18-05-2022

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

K. Marrah
P.S. Farma

03-05-1993 16-06-2022
15-10-1967 16-06-2022

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 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 A ANVR AGEN
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE
A C T I V I T E I T (E N):
STADSDEEL CENTRUM

▬ Atjehstraat 22 (V-2022-3519): het plaatsen
van een berging (ingediend d.d.
13 juni 2022)
▬ Johannes ter Morschestraat, kavel 1 (V2022-3459): het bouwen van een vrijstaand
woonhuis (ingediend d.d. 9 juni 2022)
▬ Lasonderstraat t.h.v. nr. 24 /
Raiffeisenstraat (voormalige melkhal)
(V-2022-3499): het plaatsen van
handelsreclame (ingediend d.d.
10 juni 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Librastraat (Newton Park Enschede,
percelen 4157, 4158 en 4159) (V-20223430): het bouwen van 19 woonhuizen
(ingediend d.d. 8 juni 2022)
▬ Librastraat (Newton Park Enschede,
blokken 4-6) (V-2022-3461): het bouwen
van 21 woonhuizen (ingediend d.d.
9 juni 2022)

eHuis aan Huis Enschede 

WOENSDAG 22 JUNI 2022

Gemeente Enschede Afdeling Communicatie Postbus 20 7500 AA Enschede communicatie@enschede.nl
Bezorgklachten Huis aan Huis Telefoon: 053 - 436 83 24

▬ Spölminkkamp 34 (V-2022-3503): het
plaatsen van een schutting (ingediend d.d.
11 juni 2022)
▬ ‘t Vaneker, kavel 160 (V-2022-3429): het
bouwen van een vrijstaand woonhuis en het
aanleggen van een uitweg (ingediend d.d.
8 juni 2022)
▬ Vliegveldstraat 100 B 535 (V-2022-3460):
het wijzigen van een verdiepingsvloer
(ingediend d.d. 9 juni 2022)
▬ Zaanstraat 8 (V-2022-3493): het
aanpassen van het gymlokaal naar
onderwijsbestemming en atelier (ingediend
d.d. 10 juni 2022)
STADSDEEL OOST

▬ Bultsweg 114 (V-2022-3504): handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
t.b.v. het bouwen van een zadeldakschuur
en het vergroten van de bestaande schuur
(ingediend d.d. 12 juni 2022)
▬ Ekersdijk 47 (V-2022-3492): handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v.
kamerverhuur (ingediend d.d. 10 juni 2022)
▬ Midzomerweg 29 (V-2022-3507): handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
t.b.v. Go Sharing (ingediend d.d.
13 juni 2022
STADSDEEL WEST

▬ Twekkelerbeekweg, tegenover nr. 1 (V2022-3428): handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening t.b.v. het aanleggen van
een tijdelijk parkeerterrein (ingediend d.d.
8 juni 2022)
▬ Verzetslaan, naast nr. 21 (V2022-3456): het bouwen van een
bedrijfsverzamelgebouw, het plaatsen van
handelsreclame en het aanleggen van een
uitweg (ingediend d.d. 9 juni 2022)
▬ Weisinkhoekweg 46 (V-2022-3572):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. het vergroten van een
woonhuis (ingediend d.d. 14 juni 2022)
STADSDEEL ZUID

▬ Kemnalanden 26 (V-2022-3494): het
plaatsen van een dakkapel (ingediend d.d.
10 juni 2022)
A1 INGEDIENDE
EVENEMENTENVERGUNNING
STADSDEEL CENTRUM

▬ De Heurne, Haverstraatpassage,
Van Loenshof, Kruispunt De Graaf,
Raadhuisstraat, Oude Markt, Walstraat,
Noorderhagen, Zuiderhagen,
Bolwerkstraat, Van Heekplein (V-20223474): het organiseren van Vier de Zomer op
12, 13 en 14 augustus 2022 (ingediend d.d.
10 juni 2022 )
▬ Espoortstraat 182 (Blijdensteinpark
Indië Monument) (V-2022-3521): het
organiseren van de jaarlijks herdenking voor
de gevallenen in Z-O Azië op 15 augustus
2022 (ingediend d.d. 12 juni 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Campuslaan 39, 41 en 43 (V-2022-3464):
het organiseren van een Flatfeest op 16
september 2022 (ingediend d.d. 9 juni 2022)
▬ Drienerlolaan, t.h.v. nr. 5 (vanaf de UT
naar de binnenstad) (V-2022-3518): het
organiseren van de Cnødde city tour op 24
augustus 2022 (ingediend d.d. 12 juni 2022)
STADSDEEL OOST

▬ Roodmolenweg (V-2022-3557): het
organiseren van de Vloddercross op 16
oktober 2022 (ingediend d.d. 13 juni 2022)

STADSDEEL WEST

▬ Boekelosestraat 275 (V-2022-3556): het
organiseren van een voetbalwedstrijd met
afsluitend feest op 3 en 4 september 2022
(ingediend d.d. 13 juni 2022)
▬ Route Boekelo en omgeving (V-20223517): het organiseren van de 34e
Internationale Twentse Kennedymars
Haaksbergen op 16 en 17 september 2022
(ingediend d.d. 10 juni 2022)
▬ Route gedeeltelijk door stadsdeel West
(startpunt Haaksbergen) (V-2022-3403):
het organiseren van een rondrit met
historische militaire 2de Wereldoorlog
voertuigen op 10 en 11 september 2022
(ingediend d.d. 7 juni 2022)
A 1.1 I N G E D I E N D E M E L D I N G E N
M.B.T. S L O O P

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

▬ Beukinkstraat 71 (V-2022-3440): het
verwijderen van een asbesthoudend
vloerluik (ingediend d.d. 9 juni 2022)
▬ Blekerstraat 49 (V-2022-3415): het
verwijderen van asbesthoudende
plafondplaten (ingediend d.d. 8 juni 2022)
▬ Boulevard 1945 322 (V-2022-3486): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 10 juni 2022)
▬ H.J. van Heekplein 34 (V-2022-3471): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 10 juni 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Lijsterstraat 18 (V-2022-3463): het
verwijderen van asbesthoudende
plafondplaten (ingediend d.d. 9 juni 2022)
▬ Tubantiasingel 6 (V-2022-3490): het
slopen van een onderstation (ingediend d.d.
10 juni 2022)
STADSDEEL OOST

▬ Nocturnestraat 33 (V-2022-3487):
het verwijderen van asbesthoudende
ontluchtingsbuizen en tegellijm (ingediend
d.d. 10 juni 2022)
▬ Noord Esmarkerrondweg 149 (V-20223437): het verwijderen van asbesthoudende
materialen (ingediend d.d. 8 juni 2022)
▬ Shackletonstraat 9 (V-2022-3489): het
verwijderen van asbesthoudend vinylzeil
(ingediend d.d. 10 juni 2022)
▬ Vosbultweg 106 (V-2022-3520): het
verwijderen van een asbesthoudend
dakbeschot (ingediend d.d. 13 juni 2022)
▬ Wooldrikshoekweg 98 (V-2022-3523): het
slopen van een kapconstructie (ingediend
d.d. 13 juni 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Binnenhaven 110 (V-2022-3529): het
slopen van een bedrijfspand (ingediend d.d.
13 juni 2022)
STADSDEEL ZUID

▬ Albergenbrink 2 (V-2022-3455): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 9 juni 2022)
▬ Albergenbrink 52 (V-2022-3462):
het verwijderen van asbesthoudend
beglazingskit (ingediend d.d. 9 juni 2022)
▬ Hesselinklanden 81 (V-2022-3427): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 8 juni 2022)

▬ Meddelerweg 180 (V-2022-3488): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 10 juni 2022)
A 1.2 I N G E D I E N D E M E L D I N G
BR A N DVEILIG GEBRUIK
STADSDEEL CENTRUM

▬ Boulevard 1945 - 324 (V-2022-3484):
melding brandveilig gebruik t.b.v. De Beren
restaurant (ingediend d.d. 10 juni 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Colosseum 66 (V-2022-3485): melding
brandveilig gebruik t,b.v. De Beren
restaurant (ingediend d.d. 10 juni 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Beckumerstraat 20 en 20A (V-2022-3469):
melding brandveilig gebruik t.b.v een
restaurant (ingediend d.d. 9 juni 2022)
STADSDEEL ZUID

▬ Ahuislanden 285 (V-2022-3558): melding
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
(ingediend d.d. 14 juni 2022)
A 1.3 I N G E D I E N D E M E L D I N G
BESLUIT UNIFOR ME SA NER INGEN
(B U S)
STADSDEEL WEST

▬ Lansinkweg 35 (Z2022-ODT-007405):
kadastraal bekend gemeente Lonneker,
sectie AK, nummers 576. Het betreft een
melding BUS tijdelijk uitplaatsen om de
bodem geschikt te maken voor de functie
Aanleg onderhoud verwijderen kabels en
leidingen (ingediend d.d. 7 juni 2022).
Deze kennisgeving geschiedt
onafhankelijk van de controle of de
melding in overeenstemming is met
het Besluit uniforme saneringen (BUS)
en de Regeling uniforme saneringen
(RUS). Inspraak, ter visielegging,
zienswijze, bezwaar en beroep zijn niet
van toepassing op de melding. Indien de
melding in overeenstemming is met het
BUS en de RUS kan de saneerder met de
sanering beginnen vanaf vijf weken na
ontvangstdatum van de melding.
A 1.4 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

▬ Goolkatenweg t.h.v. nr. 154 (V-20223539): het kappen van 1 eik (ingediend d.d.
13 juni 2022)
STADSDEEL WEST

▬ De Giem t.h.v. nr. 15-17 (V-2022-3563):
het kappen van 1 eik (ingediend d.d.
14 juni 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

▬ Broekheurnerweg 62 (V-2022-2322): het
vergroten van een winkelpand (nieuwe
uiterste beslistermijn d.d. 22 juli 2022)
▬ Deurningerstraat (bouwnummers
1 t/m 23) (V-2022-1839): het bouwen van
23 geschakelde woningen en het aanleggen
van uitwegen (nieuwe uiterste beslistermijn
d.d. 21 juli 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Moutlaan 36 + 38 (V-2022-2579): het
bouwen van een 2 laags kantoorpand met
bedrijfswoning en het aanleggen van een
uitrit (nieuwe uiterste beslistermijn d.d.
4 augustus 2022)
STADSDEEL ZUID

▬ naast de N35, t.h.v. de Schukkinkweg (V2022-2447): het plaatsen van hekwerken
voor een periode van 10 jaar (nieuwe
uiterste beslistermijn d.d. 29 juli 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
STADSDEEL OOST

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:
▬ Broekheenseweg 58 (V-2021-5156): het
vervangen van een bestaand woonhuis
voor een nieuw te bouwen woonhuis op het
perceel
De aanvraag, de ontwerpbeschikking
en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van 23 juni 2022 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 D. Stevens,
telefoonnummer 053 481 55 09.
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Huis aan Huis Enschede

Gemeente Enschede Afdeling Communicatie Postbus 20 7500 AA Enschede communicatie@enschede.nl
Bezorgklachten Huis aan Huis Telefoon: 053 - 436 83 24

B1 VERLEENDE
O M G E V I N G S V E R G U N N I N G(E N)
REGULIERE PROCE DURE
STADSDEEL CENTRUM

▬ De Hems 10 (V-2022-3506):
terrasvergunning t.b.v. de Vestingbar
(verleend d.d. 16 juni 2022)
▬ Hengelosestraat 82 (V-2022-0054):
het bouwen van een vrijstaand woonhuis
(verleend d.d. 8 juni 2022)
▬ Reinier de Hossonpad 6 (V-2022-2070):
het bouwen van een vrijstaand woonhuis
(verleend d.d. 13 juni 2022)
▬ Van Alphenstraat 13 (V-2022-1570):
het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak (verleend d.d. 13 juni 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Capitool 25 (V-2022-2457): het wijzigen
van de gevels en uitbreiden van het gebouw
(verleend d.d. 10 juni 2022)
▬ Dorpsstraat 149 (V-2022-1134): het
verbouwen van een hotel restaurant
(verleend d.d. 16 juni 2022)
▬ Roombekerveld 16 (V-2021-7257): het
bouwen van een bedrijfshal met kantoor
(verleend d.d. 10 juni 2022
STADSDEEL OOST

▬ Anemoonstraat 17 (V-2022-3364): het
plaatsen van een dakkapel (verleend d.d.
15 juni 2022)
▬ Esmarkelaan 14 (V-2022-2376): het
plaatsen van handelsreclame (verleend d.d.
13 juni 2022)
▬ Floraparkstraat 146 (V-2022-2309): het
vergroten van een woonhuis (verleend d.d.
10 juni 2022)
▬ Padangstraat 31 (V-2022-3360): het
plaatsen van een dakkapel (verleend d.d.
16 juni 2022)
▬ Schipholtstraat 172-174 (V-2022-2537):
het wijzigen van de voorgevel (verleend d.d.
13 juni 2022)
▬ Van Diemenstraat 143 en 145 (V-20223269): het plaatsen van een gezamenlijke
dakkapel (verleend d.d. 10 juni 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Badweg, tegenover nr. 55
(V-2021-5368): het oprichten van een
modelvliegtuiglocatie met schuilplek met
een instandhoudingstermijn van 2 jaar
(verleend d.d. 13 juni 2022)
▬ Keizerweg 25 (V-2022-2377): het plaatsen
van zonnepanelen op een bijgebouw
(verleend d.d. 15 juni 2022)
▬ Nijmansbos 46 (V-2022-3362): het
plaatsen van een dakkapel (verleend d.d.
10 juni 2022)

STADSDEEL ZUID

▬ Broekheurnerplein 220, 222, 252, 254,
324, 322, 340, 342, 406, 408, 452, 454, 552
en 554 (V-2022-2242): het bouwen van
gemeenschappelijke woonkamers binnen
zorgcomplex Broekheurnerstede (verleend
d.d. 15 juni 2022)
▬ De Reulver 99 (V-2022-1552): Het
vergroten van een bestaande bedrijfshal
(verleend d.d. 10 juni 2022)
▬ Kruiseltlanden 40 (V-2022-2765):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. het plaatsen van een
dakkapel (verleend d.d. 15 juni 2022)
▬ Plekkenpolhof 18 (‘t Brunink, veld 3, kavel
147) (V-2022-1986): het bouwen van een
vrijstaand woonhuis (verleend d.d.
13 juni 2022)
▬ Plekkenpolhof 30, kavel 155 (V-20220741): het bouwen van een woonhuis
(verleend d.d. 13 juni 2022)
B 2 V E R L E E N D E O M G E V I N G SV E R G U N N I N G(E N) V O O R D E
A C T I V I T E I T ‘K A P P E N’:

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

▬ Bolhaarslaan ter hoogte van huisnummer
38 (V-2022-3121): het vellen van 1 esdoorn
(verleend d.d. 9 juni 2022)
B 3 VA N R E C H T S W E G E V E R L E E N D E
OMGEVINGSVERGUNNING
STADSDEEL OOST

▬ Avondroodvlinder 19 (V-2022-1133): het
plaatsen van een erker (verleend d.d. 9 juni
2022)
STADSDEEL ZUID

▬ Suze Groeneweglanden 93 (V-2022-3206):
Het plaatsen van een dakkapel (verleend
d.d. 9 juni 2022)
B4 GEWEIGER DE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
STADSDEEL CENTRUM

▬ Brinkstraat 83 (V-2022-0930): het plaatsen
van een stalen trap en toegangspad op het
dak (geweigerd d.d. 10 juni 2022)

B5 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

▬ Hoge Bothofstraat 39 (Performance
Factory) (V-2022-2452): VAG 10-6 /ADVIES
10-6 het organiseren van het Midsummer
Festival op 19 juni 2022 (verleend d.d.
13 juni 2022)
▬ Oude Markt (V-2022-2657): het
organiseren van Klassiek op de Oude Markt
op 8 juli 2022 (verleend d.d. 10 juni 2022)
▬ Parkweg 49 (Het Volkspark)
(V-2022-2287): het organiseren van het
muziekevenement ‘In het Volkspark’ op 9 juli
2022 (verleend d.d. 17 juni 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Vliegveldweg 345 (De Strip
Evenementenlocatie) (V-2022-2291): het
organiseren van een Pop-up attractiepark
Bouwend Nederland op 16 juli t/m 21
augustus 2022 (verleend d.d. 13 juni 2022
▬ Wenninkgaarde 40 42 (Wilminktheater)
(V-2022-3176): het organiseren van
theatervoorstelling Natuurlijk van 30 juni
t/m 11 juli 2022 (verleend d.d. 14 juni 2022)
C VER K EERSBESLUITEN
STADSDEEL CENTRUM

▬ Borneostraat 23 (2200055844):
Verkeersbesluit opheffen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
(besluit genomen dd. 22 juni 2022)
▬ Kneedweg 69 B (2200055854):
Verkeersbesluit opheffen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
(besluit genomen dd. 22 juni 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Schietbaanweg 11 (2200055829):
Verkeersbesluit opheffen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
(besluit genomen dd. 22 juni 2022)
STADSDEEL ZUID

▬ Graeshoek 65 25 (2200055906):
Verkeersbesluit instellen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
(besluit genomen d.d. 22 juni 2022)
D INSTEM MINGSBESLUITEN VOOR
H E T L E G G E N VA N K A B E L S E N
LEIDINGEN
STADSDEEL CENTRUM

▬ Blekerpad, vanaf Blekerstraat naar
Blekerpad t.h.v. nr. 164 (V-2022-2924): het
rooien van een telemetriekabel (verleend
d.d. 15 juni 2022)

STADSDEEL OOST

▬ Gronausestraat nabij nr. 302 (V-20223215): het aanleggen van een waterleiding
(verleend d.d. 10 juni 2022)
▬ Tolstraat t.h.v. nr. 2 (V-2022-3248):
het uitbreiden van een distributieleiding
(verleend d.d. 13 juni 2022)
▬ Zwarteweg t.h.v. nr. 109A (V-2022-2860):
het aanleggen van een glasvezelkabel
(verleend d.d. 10 juni 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Hofdijk (V-2022-2195): het aanleggen
van proefsleuven t.b.v. hogedruk
aardgastransportleiding (verleend d.d.
14 juni 2022)
▬ Twekkeler Es t.h.v. nr. 30 (V-2022-2894):
het vervangen van een lage druk meter en
het aanleggen van een PVC leiding t.b.v.
huisaansluiting (verleend d.d. 14 juni 2022)
▬ Usselerhalte t.h.v. nr. 10 (V-2022-3042):
het aanleggen van elektrakabels t.b.v. een
huisaansluiting (verleend d.d. 15 juni 2022)
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)
E A C C E P TAT I E M E L D I N G
BR A N DVEILIGGEBRUIK
STADSDEEL CENTRUM

▬ Hengelosestraat 75 (V-2022-3108):
melding brandveilig gebruik t.b.v.
beoordeling UPD (geaccepteerd d.d.
9 juni 2022)
F H A N D H AV I N G

De volgende aanschrijving is uitgegaan:
▬ Wesseler-nering (op de parkeerplaats
in een parkeervak ter hoogte van het
gezondheidscentrum): aanzegging
bestuursdwang: het verwijderen van een
witte vouwwagen. De vouwwagen zit met
een ketting vast aan de putdeksel. Op deze
vouwwagen zit geen kenteken en staat
in de openbare ruimte, deze zal worden
verwijderd op 20 juni 2022. Hierna zal het
voertuig voor 3 maand opgeslagen worden
en daarna vernietigd worden.

