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Let op: het is nog niet mogelijk de diverse vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies fysiek bij te wonen in de raadzaal. U kunt
de vergaderingen live (of achteraf) volgen via de
livestream op enschede.nl/bestuur.

RAADSCOMMISSIES
(DIGITAAL VIA ZOOM)

Maandag 11 januari 2021
Raadscommissie Omgevingsbeleid. Aanvang
16:30 uur . Onderwerpen: o.a. de raadsvoorstellen
‘Verordening kwaliteit leefomgeving’ en ‘Nota van
Uitgangspunten warmtetransitie’.
Kijk voor de volledige en actuele agenda op
enschede.nl/bestuur.
Maandag 11 januari 2021
Stedelijke commissie. Aanvang 19:00 uur. Onderwerpen: de raadsvoorstellen ‘Initiatiefvoorstel Uitvoeringsplan laaggeletterdheid’ en ‘Plan van aanpak
Kunstgras’. Kijk voor de volledige en actuele agenda
op enschede.nl/bestuur.
Digitaal randprogramma.
Gelijktijdig met de vergadering van de stedelijke
commissie staan de randprogramma’s gepland.
Onderwerp: Klimaatdialoog.
Kijk voor de actuele tijdstippen van de randprogramma’s op enschede.nl/bestuur.
U kunt deze randprogramma’s alleen live (of
achteraf) volgen via de livestream op
enschede.nl/bestuur.
Dinsdag 12 januari 2021
Commissie Enschede Akkoord. Aanvang 17:00
uur. Onderwerpen: nog niet bekend.
Kijk voor de volledige en actuele agenda op
enschede.nl/bestuur.
Dinsdag 12 januari 2021
Stadsdeelcommissie Centrum. Aanvang 19:30
uur. Onderwerpen: Informatief; versnellingsopgave 1
Toegang (Wijkwijzers) en het Woonplein.
Kijk voor de volledige en actuele agenda op
enschede.nl/bestuur.
Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen
I.v.m. de geldende RIVM maatregelen is het niet
mogelijk diverse commissievergaderingen/randprogramma’s fysiek bij te wonen in het stadhuis. U
kunt de vergadering live (en achteraf) volgen via de
livestream op www.enschede.nl/bestuur. Wij vragen
hiervoor uw begrip.
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 (digitale) voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de
vergadering, maar neem bijtijds contact op!
De commissiegriffier is:
Raadscommissie Omgevingsbeleid; dhr. K. Grunder,
k.grunder@enschede.nl en mevr. J. Ligteringen,
j.ligteringen@enschede.nl, tel 14-053.
Stedelijke commissie: dhr. A. van Loon,
a.vanloon@enschede.nl, tel 14-053.
Commissie Enschede Akkoord: dhr. Dogan Kosar,
d.kosar@enschede.nl, tel 14-053.
Stadsdeelcommissie Centrum: mevr. F.S. El HafiAoulad Ben Arroun, f.elhafi@enschede.nl, tel 14-053.
Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter:
@raad053 en #raad053

ADRESONDERZOEK
Afd. Communicatie
Postbus 20, 7500 AA Enschede
communicatie@enschede.nl
Bezorgklachten Huis aan Huis:
Telefoon: 088-0561595

enschede.nl

De personen hieronder staan niet meer ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP)
De gemeente heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar de plek waar deze personen wonen. Uit dit
onderzoek blijkt dat wij dit niet weten. De gemeente
schrijft daarom deze personen uit (artikel 2.22 Wet
BRP). Deze personen staan niet meer ingeschreven
in Nederland. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoor-

beeld uitkeringen, toeslagen, pensioen en zorg.
Omdat wij niet weten waar deze personen wonen
informeren wij de personen in deze krant.
Naam
Geb.datum
uitgeschre		
ven per
		
Z. Mazot
04-07-1995
18-11-2020
M.J. Hernandez
Quijas
19-01-1997
01-11-2020
S. Gok
27-11-1988
20-11-2020
J. Zhou
15-08-1990
23-11-2020
A.B. Tekdaş
27-11-1997
22-12-2020
A. Tamayo Rodriguez 15-12-1982
22-12-2020
TSZ Hang Cheuk
12-09-1998
22-12-2020
Carla Marsha
25-09-1995
22-12-2020
F. Wu
12-12-1997
22-12-2020
Akbar Aryanto
08-08-1980
22-12-2020
C.E. Chiang
03-05-1994
22-12-2020
G. Chessa
03-10-1990
24-11-2020
X. Fang
23-04-2000
24-11-2020
M.W.A. Probst
21-02-1980
04-11-2020
B.L. Griffin
29-08-1996
22-12-2020
T. Abreu da Costa
04-09-1995
22-12-2020
K.J.T. de Reus
11-05-2001
19-11-2020
J. John
01-10-1985
20-11-2020
A. Husejnović
17-11-1983
25-11-2020
W.H. Berends
12-12-1964
25-11-2020
E.H.P. Bunschoten
06-09-1978
27-11-2020
Y.Borsuk
10-08-2001
27-11-2020
M. Dammann
03-04-1997
27-11-2020
Z. Abdallah
28-09-1995
27-11-2020
S. Zuo
25-12-1995
22-12-2020
C. Zhu
13-09-1996
26-11-2020
J. Pooth
07-04-1993
30-11-2020
Z. Heidarizadi
21-03-1990
30-11-2020
G. Kyriakou
26-05-1995
30-11-2020
J.A. Jansen
07-09-1997
30-11-2020
Z. Khan
19-11-1999
19-11-2020
L.M. Bertholdo
23-09-1971
20-11-2020
J.B. Vengels
17-06-1999
20-11-2020
L.H. Kistemaker
21-07-1985
02-11-2020
S. Davidson
15-05-1988
25-11-2020
M. Ehsani Amoli
05-09-1989
25-11-2020
X. Zhao
12-04-1989
25-11-2020
Yasseen Mahmoud Ali
Mahmoud Kamel
20-01-2001
25-11-2020
J. Degenhardt
08-12-1994
26-11-2020
D. Stambolieva
03-12-1998
26-11-2020
M.W. Wächtler
10-08-1994
26-11-2020
D. van Dongen
17-09-1981
27-11-2020
A.Remeijsen
21-07-1983
03-12-2020
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.

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 Over-
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ijssel (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
-- Delistraat, naast nr. 82 (V-2020-7255): het vellen
van 1 zomereik (ingediend d.d. 23 december
2020)
-- Haverstraatpassage 35-37 en Klokkenplas
40 en 44 (V-2020-7234): het verbouwen en
uitbreiden van een pand t.b.v. commerciële
ruimtes op begane grond en appartementen op
etages (ingediend d.d. 22 december 2020)
-- Heetveldweg (het Vaneker) (V-2020-7203): het
vellen van 1 kastanje (ingediend d.d. 22 december
2020)
-- Hetty Meulinkstraat, hoek Reinier de
Hossonpad (Janninkkwartier Blok B, kavel 12)
(V-2020-7291): het bouwen van een woonhuis
(ingediend d.d. 28 december 2020)
-- Javastraat 123 (V-2020-7296): het verbouwen en
uitbreiden van een bedrijfspand (ingediend d.d.
29 december 2020)
-- Lipperkerkstraat, achter nr. 75 (V-2020-7286):
het vellen van 2 bomen (ingediend d.d. 29
december 2020)
-- Raiffeisenstraat, kavel C1 (Melkhal) (V-20207293): het bouwen van een woonhuis (ingediend
d.d. 29 december 2020)
-- Stationsplein 1 A (V-2020-7270): het plaatsen
van gevelreclame (ingediend d.d. 24 december
2020)
-- Tweede Emmastraat 9 (V-2020-7269): het
verbouwen van een pand tot drie grondgebonden
woningen (ingediend d.d. 23 december 2020)
STADSDEEL NOORD
-- Brandemaatweg, Erve Brandemaat (kavel 99)
(V-2020-7267): het bouwen van een vrijstaand
woonhuis (ingediend d.d. 23 december 2020)
-- Eschbeekweg ('t Vaneker, kavel 57) (V-20207274): het bouwen van een villa en het vellen van
3 eiken (ingediend d.d. 23 december 2020)
-- Eschbeekweg, naast nr. 42 (V-2020-7242): het
vellen van 5 zomereiken en 2 lindes (ingediend
d.d. 22 december 2020)
-- Harenbergweg t.h.v. nr. 41 (V-2020-7252): het
vellen van 3 Amerikaanse eiken (ingediend d.d.
23 december 2020)
-- Hengelosestraat nr. 701 en 701 A (V-20207231): het bouwen van een bedrijfshal met
kantoor en berging, het plaatsen van een fietsenstalling en vlaggenmast en het aanleggen van een
uitweg (ingediend d.d. 22 december 2020)
-- Spoordijkstraat 264 (V-2020-7299): het plaatsen
van een nokverhoging (ingediend d.d. 29
december 2020)
-- Vorgersweg (’t Vaneker, kavel 20) (V-20207240): het bouwen van een vrijstaand woonhuis
(ingediend d.d. 22 december 2020)
-- Zuidkampweg, naast nr. 38 (’t Vaneker, bwnr.
74) (V-2020-7298): het bouwen van een vrijstaand
woonhuis en het vellen van 2 eiken (ingediend
d.d. 29 december 2020)
STADSDEEL OOST
-- Brinkstraat en Preangerstraat (V-2020-7230):
het bouwen van een 2-onder-1 kap woning en
2 vrijstaande woonhuizen (ingediend d.d. 22
december 2020)
-- Euregioweg 235 (V-2020-7264): het uitbreiden
van een kantoorpand d.m.v. een dakopbouw
(ingediend d.d. 23 december 2020)
-- Oliemolensingel, achter nr. 133 en 135 (V-20207257): het vellen van 1 naaldboom (ingediend d.d.
23 december 2020)
-- Oosterstraat 110 (V-2020-7271): het vergroten
van een woonhuis (ingediend d.d. 24 december
2020)
-- Zwarteweg, naast nr. 130 (V-2020-7289): het
bouwen van 2-onder-1 kap woning (ingediend d.d.
28 december 2020)
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op gedeelten
ervan
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mogelijk.
op
straten
blijften
bedieningsverkeer
opnog
gedeelten
ervan en met enige beperking mogelijk.
De enkele
aangegeven
begineinddatum kunnen
veranderen.

Wegafsluitingen en verkeersbelemmeringen
Wegafsluitingen en verkeersbelemmeringen
1 Strootsweg, ter hoogte van de T-splitsing met de Velgeuverweg op 3 februari 2021. Aanleg
elektriciteitskabel.
2 Elferinksweg, het gedeelte vanaf de B.W. ter Kuilestraat tot aan de Volksparksingel/Pathmossingel, tot augustus 2021.
3 Haaksbergerstraat fase 2, het gedeelte vanaf de Ripperdastraat t/m de rotonde Zuiderval,
t/m maart 2021, verkeer stad in mogelijk via bestaande busbaan vanaf Zuiderval.
4 Fazantstraat, het gedeelte tussen de Hulsmaatstraat en de Koolmeesstraat tot en met 1
april 2021. Bouw woningen en appartementen
4

5 Fietspaden tussen de Zuiderval en de Kuipersdijk, afgesloten tot en met 1 maart 2021.
Nieuwe inrichting.
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6 Molenstraat, het gedeelte vanaf kruising Deurningerstraat tot kruising Wenninkgaarde, t/m
januari 2021. Verkeer omgeleid via de Singels en Oldanzaalsestraat, Stationsplein bereikbaar vanaf de Piet Heinstraat.
7 Brinkstraat, T-splitsing Brinkstraat- Samarangstraat op 5 januari 2021. Vernieuwen elektranetwerk.
8 Brinkstraat, T-splitsing Brinkstraat-Floresstraat op 6 januari 2021. Vernieuwen elektranetwerk.
9 Olympialaan, het gedeelte tussen de J.J. van Deinselaan en Sportlaan, vanaf 11 januari tot
26 maart . Reconstructie en riolering

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

STADSDEEL WEST
-- Binnenhaven, naast nr. 28 (V-2020-7272):
het bouwen van tuinhuisjes t.b.v opslag
(ingediend d.d. 24 december 2020)
-- Goorsedijk 9 (V-2020-7273): het vellen
van 1 eik (ingediend d.d. 24 december
2020)
-- Overbeekweg 30 (V-2020-7288): het
plaatsen van een mestplaat (ingediend d.d.
29 december 2020)
-- Sint Janstraat 8 (V-2020-7277): het
verbouwen en vergroten van een woonhuis
(ingediend d.d. 26 december 2020)
-- Strootsweg t.h.v. nr. 30 (V-2020-7201):
het vellen van 1 beuk (ingediend d.d.
22 december 2020)
-- Thomas de Keyserstraat t.h.v. nr. 102
(V-2020-7200): het vellen 1 eik en 1 hazelaar (ingediend d.d. 22 december 2020)
-- Willem de Clercqstraat 63 (V-2020-7292):
het plaatsen van een tijdelijke antenne
(ingediend d.d. 29 december 2020)
STADSDEEL ZUID
-- Boterkorfhoek 51 (V-2020-7227): het
plaatsen van een dakkapel (ingediend d.d.
22 december 2020)
-- Bruninkslaan, t.h.v. nr. 71 (Plan Brunink,
kavel 153, veld 3) (V-2020-7294): het
bouwen van een vrijstaand woonhuis en
het aanleggen van een uitweg (ingediend
d.d. 29 december 2020)
-- Loeksweg 38 (V-2020-7263): het bouwen
van een vrijstaand woonhuis met aangebouwde kantoorruimte (ingediend d.d.
23 december 2020)
-- Mariëndaal 101 (V-2020-7250): het
vergroten van een woonhuis d.m.v. een
uitbouw achterzijde en het plaatsen van
een uitbouw op de garage (ingediend d.d.
22 december 2020)

-- Sogtoenlanden 21 (V-2020-7268): het
plaatsen van een erker aan de voorgevel
(ingediend d.d. 24 december 2020)
A1.1 INGEDIENDE EVENEMENTENVERGUNNING
STADSDEEL CENTRUM
-- Volkspark (V-2020-7266): het organiseren
van Kunst in het Volkspark op 20 februari
2021 (ingediend d.d. 23 december 2020)
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
-- Goolkatenweg 113 (V-2020-7276): het
verwijderen van asbesthoudende platen uit
een schuur (ingediend d.d. 28 december
2020)
-- Hegeboerweg 130 (V-2020-7279): het
verwijderen van een asbesthoudend dak
van een schuur (ingediend d.d.
28 december 2020)
-- Vergertweg 242 (V-2020-7275): het
verwijderen van asbesthoudende golfplaten
(ingediend d.d. 26 december 2020)
-- Weegschaalstraat 95 (V-2020-7253):
het verwijderen van een asbesthoudende
vlakke plaat (ingediend d.d. 23 december
2020)

-- Zonstraat 48 (V-2020-7245): het intern
slopen van een winkelpand t.b.v. herinrichting (ingediend d.d. 22 december 2020)
STADSDEEL OOST
-- Vaarwerkhorst 61 (V-2020-7290): het
verwijderen van asbesthoudende platen uit
schuur (ingediend d.d. 29 december 2020)
STADSDEEL WEST
-- Bruggertstraat 115 (V-2020-7243): het
verwijderen van asbesthoudende bitumen
lijmlagen (ingediend d.d. 22 december
2020)
-- Wissinksdijk 74 (V-2020-7278): het
verwijderen van asbesthoudende golfplaten
(ingediend d.d. 28 december 2020)
STADSDEEL ZUID
-- Mallumbrink nrs. 3, 5, 7, 9, 19, 21, 23,
25, 35, 39, 40, 45, 47, 48, 49, 51 en 55
(V-2020-7248): het verwijderen van een
asbesthoudende ontluchtingsbuis (ingediend d.d. 22 december 2020)
A1.3	INGEDIENDE MELDINGEN
KAPPEN VAN EEN BOOM
STADSDEEL NOORD
-- Harenbergweg 39A (achtertuin) (V-20207265): het kappen van 1 lindeboom (ingediend d.d. 23 december 2020)
STADSDEEL ZUID
-- Berriehoek nr. 46 (achtertuin) (V-20207284): het kappen van 2 eiken (ingediend
d.d. 29 december 2020)
-- De Reulver 95 (V-2020-7287): het kappen
van 4 berken (ingediend d.d. 29 december
2020)

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.
B1	VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
REGULIERE PROCEDURE
STADSDEEL CENTRUM
-- Brammelerstraat 15 t/m 19C (V-20206289): het wijzigen van de hoofddraagconstructie voor het uitbreiden van het pand
(wijziging op omgevingsvergunning V-20180727) (verleend d.d. 28 december 2020)
STADSDEEL NOORD
-- Bergweg (Smulders kleigaten) (V-20206904): het plaatsen van een kunstobject
(verleend d.d. 24 december 2020)
-- Lonnekerspoorlaan nr. 92 en 94 (V-20206733): het plaatsen van een dakterras
(verleend d.d. 31 december 2020)
-- Oldenzaalsestraat 792 (V-2020-6928):
het vergroten van een woonhuis en het
bouwen van een veranda (verleend d.d.
24 december 2020)
-- Zwiksplein 4 (V-2020-7061): het
vervangen van de kozijnen (verleend d.d.
24 december 2020)
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STADSDEEL OOST
-- Van Leeuwenhoekstraat 163 (V-20205561): het plaatsen van een overkapping
en een erfafscheiding (verleend d.d.
24 december 2020)
STADSDEEL WEST
-- Cornelia Schefferlaan 31 (V-2020-6242):
het vergroten van de woonhuis en het
plaatsen van een overkapping en 2 dakkapellen (verleend d.d. 28 december 2020)
-- Het Lentfert 64 (V-2020-6472): het
plaatsen van diverse reclame-uitingen aan
en om het gebouw (verleend d.d.
29 december 2020)
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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B2	VAN RECHTSWEGE
VERLEENDE OMGEVINGS	VERGUNNING
STADSDEEL NOORD
-- Eschbeekweg 3 (V-2020-5692): het
plaatsen van een poort (verleend d.d.
24 december 2020)
C	INSTEMMINGSBESLUITEN
VOOR HET LEGGEN VAN
	KABELS EN LEIDINGEN
STADSDEEL CENTRUM
-- Getfertweg 324 (V-2020-6961): het
aanleggen van glasvezelkabel t.b.v.
telecom (verleend d.d. 29 december 2020)
-- Nijverheidstraat 30 (V-2020-6865): het
verwijderen van gasleidingen (verleend
d.d. 29 december 2020)
STADSDEEL NOORD
-- Voortmanslaan 5 (V-2020-7144): het
aanleggen van een laagspanningskabel
t.b.v. huisaansluiting (verleend d.d.
29 december 2020)

STADSDEEL OOST
-- Ouverturestraat (t.h.v. nr. 56A) en
Sonatestraat (V-2020-6819): het
aanleggen van openbare verlichtingskabels en mantelbuizen (verleend d.d.
28 december 2020)
STADSDEEL WEST
-- De Ossenboer 15 (V-2020-6834): het
aanleggen van een waterleiding (verleend
d.d. 29 december 2020)
-- De Ossenboer 15 (V-2020-6837): het
aanleggen van kabels t.b.v. huisaansluiting
(verleend d.d. 29 december 2020)
-- Josink Esweg 10 (V-2020-6830): het
aanleggen van een elektriciteitskabel t.b.v.
huisaansluiting (verleend d.d. 28 december
2020)
STADSDEEL ZUID
-- Bruninkslaan 71 (V-2020-6836): het
aanleggen van kabels (verleend d.d.
29 december 2020)
-- Hekselbrink e.o. (V-2020-6813): het
aanleggen van een leidingen en aansluitingen t.b.v. het warmtenet (verleend d.d.
28 december 2020)
-- Helmerstraat 310 (V-2020-6797): het
plaatsen van een nieuw station en het
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aanleggen van een middenspanningskabel
(verleend d.d. 28 december 2020)
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 NOORD
-- Minister De Savornin Lohmanlaan 25
(V-2020-7089): het veranderen van Tennisen Padelvereniging Topspinners (geaccepteerd d.d. 24 december 2020)
STADSDEEL OOST
-- Euregioweg 285 (V-2020-7217): starten
van het bedrijf “Davina werkt” (geaccepteerd d.d. 23 december 2020)
STADSDEEL WEST
-- Boekelosestraat 332 (V-2020-7080): het
vervangen van een gasdrukregel- en meetstation (geaccepteerd d.d. 24 december
2020)

