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ZOMERRECES

In verband met de zomervakantie zijn er de komende
weken géén vergaderingen van gemeenteraad en
commissies. De eerstvolgende vergadering na het
zomerreces is de raadscommissie Omgevingsbeleid en de Stedelijke commissie van maandag 6
september. Meer hierover leest u in de bekendmakingen in de Huis aan Huis van woensdag 1
september.
De gemeenteraad Enschede wenst u allen een fijne
en gezonde zomervakantie!
Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter:
@raad053 en #raad053

WEGWERKZAAMHEDEN

Ga voor het overzicht van alle wegwerkzaamheden in
Enschede naar
www.enschede.nl/wegwerkzaamheden

LANDELIJKE REGISTER
KINDEROPVANG (LRK)

Op grond van artikel 8 Besluit registers kinderopvang
en peuterspeelzaalwerk zijn de volgende voorzieningen uitgeschreven uit het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen:
BSO Meeuwenstraat, Meeuwenstraat 4, 7523 XV
Enschede
Registratienummer 208901188. Met ingang van 1 juni
2021; eigen verzoek houder.

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
(in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel (Team
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle).

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

enschede.nl

A	INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
VOOR DE ACTIVITEIT(EN)

STADSDEEL CENTRUM
-- De Ruyterlaan, t.h.v. nr. 4 (V-2021-3834): het
vellen van 1 Amerikaanse eik (ingediend d.d. 30
juni 2021)
-- H.J. van Heekplein 52 B (V-2021-3895): het
plaatsen van 2 gevelreclames (ingediend d.d. 6
juli 2021)
-- Papaverstraat 30 (V-2021-3847): het plaatsen
van een dakkapel (ingediend d.d. 3 juli 2021)

STADSDEEL NOORD
-- De Hems 20 (V-2021-3819): het plaatsen van een
watertank t.b.v. het opvangen van hemelwater
(ingediend d.d. 30 juni 2021)
-- Johann Strausslaan 14 (V-2021-3839): het
plaatsen van een dakkapel (ingediend d.d. 1 juli
2021)
-- Lonnekerspoorlaan 176 (V-2021-3830): het
bouwen van een garage/berging aan een woonhuis (ingediend d.d. 30 juni 2021)
-- Oldenzaalsestraat 797 (V-2021-3845): het
bouwen van een overkapping/carport (ingediend
d.d. 3 juli 2021)
-- Olieslagweg 148 (V-2021-3841): handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. een
maatschappelijke functie (ingediend d.d. 2 juli
2021)
-- Oude Deventerweg (Kleigat van Smulders)
(V-2021-3887): het vellen van 20 elzen (ingediend
d.d. 6 juli 2021)
-- Stroinksbleekweg/Hulsmaatstraat (V-20213800): het oprichten van een zorginstelling en 147
woonappartementen (ingediend d.d. 30 juni 2021)
STADSDEEL OOST
-- Aamsveenweg, naast nr. 55 (V-2021-3868): het
plaatsen van zonnepanelen in een weiland (ingediend d.d. 5 juli 2021)
-- Edisonstraat 20 (V-2021-3853): handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening t.b.v. een horecafunctie (ingediend d.d. 4 juli 2021)
-- Glanerveldweg, achter nr. 228 (V-2021-3799):
het vellen van 11 eiken (ingediend d.d. 30 juni
2021)
-- naast de N35, t.h.v. de Schukkinkweg (V-20213871): handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. het wijzigen voorschriften van
reeds verleende vergunningen (V-2018-2071 en
V-2018-4168) (ingediend d.d. 5 juli 2021)
-- Noord Esmarkerrondweg 407 (Rijksmonument)
(V-2021-3849): het plaatsen van een poort en
pilasters (ingediend d.d. 1 juli 2021)
STADSDEEL WEST
-- Fré Cohenlaan 1 (V-2021-3850): het plaatsen van
een houten schutting (ingediend d.d. 3 juli 2021)
-- Luxemburglaan, tegenover nr. 54 (langs de
vijver) (V-2021-3888): het vellen van 12 populieren (ingediend d.d. 6 juli 2021)
-- Poolmansweg 204 (V-2021-3867): het vergroten
van een woonhuis (ingediend d.d. 5 juli 2021)
STADSDEEL ZUID
-- Jacobsrietweg 182 (V-2021-3893): het plaatsen
van een zendmast t.b.v. telecommunicatie en het
vellen van 3 beuken, 1 eik en 1 berk (ingediend
d.d. 6 juli 2021)
-- Plekkenpolhof, nabij nr. 15 (Het Brunink, veld
3, kavel 148) (V-2021-3873): het bouwen van een
vrijstaand woonhuis (ingediend d.d. 5 juli 2021)
-- Wesseler-nering 20 A (V-2021-3793): het
plaatsen van een automatische deur (ingediend
d.d. 30 juni 2021)
-- Wesseler-nering 20 A (V-2021-3795): het veranderen van brandcompartimentering (ingediend
d.d. 30 juni 2021)
-- Wilthuislanden 30 (V-2021-3869): het vergroten
van een woonhuis d.m.v. een aanbouw (ingediend
d.d. 5 juli 2021)
A1.1 INGEDIENDE EVENEMENTENVERGUNNING
STADSDEEL CENTRUM
-- Gemeente Enschede (locatie nog onbekend)
(V-2021-3864): het organiseren van de grootste
reuzenrad van NL (Smakenrad) met restaurant op
18 september 2021. (ingediend d.d. 5 juli 2021)
STADSDEEL NOORD
-- Gemeente Enschede (locatie nog onbekend)
(V-2021-3864): het organiseren van de grootste
reuzenrad van NL (Smakenrad) met restaurant op
18 september 2021. (ingediend d.d. 5 juli 2021)
-- Lonneker Molenweg 80-82 (V-2021-3854): het
organiseren van een oogstfeest op 12 september
2021 (ingediend d.d. 2 juli 2021)
STADSDEEL OOST
-- Gemeente Enschede (locatie nog onbekend)
(V-2021-3864): het organiseren van de grootste
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reuzenrad van NL (Smakenrad) met restaurant op
18 september 2021. (ingediend d.d. 5 juli 2021)
STADSDEEL WEST
-- Gemeente Enschede (locatie nog onbekend)
(V-2021-3864): het organiseren van de grootste
reuzenrad van NL (Smakenrad) met restaurant op
18 september 2021. (ingediend d.d. 5 juli 2021)
-- route vanaf Ganzenbosweg (V-2021-3891):
het organiseren van rondrit Twente-Achterhoekweekend Keep Them Rolling op 11
september 2021 (ingediend d.d. 6 juli 2021)
STADSDEEL ZUID
-- Gemeente Enschede (locatie nog onbekend)
(V-2021-3864): het organiseren van de grootste
reuzenrad van NL (Smakenrad) met restaurant op
18 september 2021. (ingediend d.d. 5 juli 2021)
-- Het Rutbeek (V-2021-3877): het organiseren
van Kick-IT kamp op 30 en 31 augustus en 1
september 2021 (ingediend d.d. 6 juli 2021)
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
-- Pathmossingel 27 (V-2021-3817): het verwijderen
van asbesthoudende board restanten (ingediend
d.d. 2 juli 2021)
-- Raiffeisenstraat 25 (V-2021-3833): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend
d.d. 2 juli 2021)
STADSDEEL NOORD
-- Bergweg 40 (V-2021-3874): het verwijderen van
asbesthoudende materialen van het dakbeschot
(ingediend d.d. 6 juli 2021
-- Hunzestraat 34 (V-2021-3837): het verwijderen
van asbesthoudende plafondplaten (ingediend d.d.
2 juli 2021)
-- Reggestraat 5 (V-2021-3876): het verwijderen van
asbesthoudende beglazingskit (ingediend d.d. 6
juli 2021)
-- Reggestraat 16 (V-2021-3820): het verwijderen
van asbesthoudende beglazingskit (ingediend d.d.
2 juli 2021)
-- Reggestraat 37 (V-2021-3821): het verwijderen
van asbesthoudende beglazingskit (ingediend d.d.
2 juli 2021)
-- Wiefkerweg 20 (V-2021-3866): het verwijderen
van asbesthoudende dakbedekking (ingediend
d.d. 5 juli 2021)
STADSDEEL ZUID
-- Hanenberglanden 68 (V-2021-3862): het verwijderen van asbesthoudende voorgevel platen
(ingediend d.d. 4 juli 2021)
-- Het Leunenberg 188 (V-2021-3857): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend
d.d. 5 juli 2021)
-- Stepelobrink 27 (V-2021-3792): het verwijderen
van asbesthoudend vilt en verontreiniging (ingediend d.d. 30 juni 2021)
-- Veldhoflanden 20 (V-2021-3811): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 1
juli 2021)
-- Volthebrink 1 (V-2021-3829): het verwijderen van
een asbesthoudende schutbuis (ingediend d.d. 2
juli 2021)
-- Ypelobrink 75 (V-2021-3861): het verwijderen van
asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 5 juli
2021)
A1.3	INGEDIENDE MELDING
BRANDVEILIG GEBRUIK
STADSDEEL CENTRUM
-- Noorderhagen 60 A (V-2021-3844): melding
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur (ingediend
d.d. 2 juli 2021)
-- Perikweg 21 (V-2021-3875): melding brandveilig
gebruik t.b.v. kamerverhuur studenten (ingediend
d.d. 5 juli 2021)
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Tegen bovengenoemde besluiten kunnen
B2	BESLUIT VERGUNNINGSVRIJ
-- Gronausestraat 991 (V-2021-3306): het
belanghebbenden binnen 6 weken na de
aanleggen van glasvezelkabel (verleend
datum van het besluit een bezwaarschrift
d.d. 7 juli 2021)
STADSDEEL NOORD:
indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en
-- De Braakweg 148 (V-2021-2732): het
beroep onder
de volgende
kop Algemeen)
plaatsen afgesloten
van een mantelzorgwoning
STADSDEEL
NOORD
STADSDEEL WEST
In verband met
de uitvoering van werkzaamheden
zijn de
straten geheel of gedeeltelijk
(vergunningsvrij d.d. 5 juli 2021)
-- voor
Olieslagweg
148 (V-2021-3859): melding
-- Tweede Emmastraat, t.h.v. nr. 85
alle verkeer in beide richtingen, behalve voor voetgangers, gedurende de daarbij vermoedelijke periode;
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
(V-2021-3459): het vervangen van
op enkele straten blijft bedieningsverkeer op gedeelten ervan en met enige beperking mogelijk.
(ingediend d.d. 2 juli 2021)
een gasleiding en laagspanningskabel
B	VERLEENDE OMGEVINGS(verleend d.d. 2 juli 2021)
VERGUNNING(EN)
B3	INTREKKEN OMGEVINGS-- Usselerhofweg 2A (V-2021-3482): het
REGULIERE PROCEDURE
VERGUNNINGEN
STADSDEEL ZUID
Wegafsluitingen
verkeersbelemmeringen
aanleggen van drinkwaterleidingen t.b.v.
-- Vlierstraat
103 (V-2021-3843):en
melding
huisaansluitingen (verleend d.d. 7 juli
STADSDEEL CENTRUM
brandveilig gebruik t.b.v. kantoor- en
STADSDEEL ZUID
2021)
werkruimte (ingediend d.d. 2 juli 2021)
-- Ariënsplein 1 (V-2021-0770): het intern
-- Kruiseltlanden, achter nr. 55 (V-2021verbouwen van een pand en het bouwen
3736): het intrekken van de verleende
van een optopping (verleend d.d. 1 juli
omgevingsvergunning voor het vellen van
De publicatie van deze aanvragen heeft
STADSDEEL ZUID
2021)
1 eik (ingetrokken d.d. 7 juli 2021)
uitsluitend een informatief karakter; er
-- Hölterhofweg 255 (V-2021-2385): het
-- Emmastraat 189 (V-2021-2621): handelen
kunnen geen bezwaarschriften worden
aanleggen van kabels t.b.v. huisaansluiting
in strijd met regels ruimtelijke ordening
ingediend en er wordt geen correspon(verleend d.d. 7 juli 2021)
t.b.v. tijdelijk pop-up terras (verleend d.d. 1
dentie over gevoerd.
B4	VERLEENDE EVENEMENTENjuli 2021)
Tegen bovengenoemde besluiten kunnen
VERGUNNINGEN
-- H.B. Blijdensteinlaan 20 A (V-2021-3084):
belanghebbenden binnen 6 weken na de
het realiseren van een dakterras (verleend
datum van verlening een bezwaarschrift
STADSDEEL CENTRUM
A1.4	INGEDIENDE MELDINGEN
d.d. 2 juli 2021)
indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en
KAPPEN VAN EEN BOOM
-- H.J. van Heekplein (V-2021-2465): het
-- Kottendijk 33 (V-2021-2821): het plaatsen
beroep onder de kop Algemeen)
organiseren van zondagsmarkten van 4
van een erfafscheiding van 3 meter hoog
juli t/m 12 september 2021 (verleend d.d.
STADSDEEL CENTRUM
(verleend d.d. 1 juli 2021)
1 juli 2021)
-- Tusveldburg, achter nr. 36 (V-2021-- Parkstraat 22 (V-2021-2318): het
3870): het kappen van 1 walnoot (ingeE	ACCEPTATIE MELDING
vergroten van een woonhuis op de 1e
ACTIVITEITENBESLUIT
diend d.d. 5 juli 2021)
STADSDEEL NOORD
verdieping (verleend d.d. 6 juli 2021)
-- Drienerlolaan 5 (Campus Universiteit
-- Raiffeisenstraat 13 (V-2021-0953): het
Twente) (V-2021-3391): het organiseren
STADSDEEL CENTRUM
STADSDEEL NOORD
bouwen van een tussenwoning (verleend
van de UT-Triathlon op 26 september 2021 -- Janninkkwartier (V-2021-1034): het
-- Oldenzaalsestraat achter nr. 858
d.d. 6 juli 2021)
(verleend d.d. 7 juli 2021)
(V-2021-3892): het kappen van 1 wilg
bijplaatsen van een onderstation t.b.v.
(ingediend d.d. 6 juli 2021)
warmtelevering woningen (geaccepteerd
d.d. 7 juli 2021)
STADSDEEL NOORD
STADSDEEL ZUID
-- Schuttersveld 3 (V-2021-1994): het
STADSDEEL OOST
-- G.J. van Heekstraat 82 (V-2021-2745):
-- Jacobsrietweg 182 (Het Rutbeek)
wijzigen van de indeling van de winkel
het vervangen/wijzigen van een dak
(V-2021-0504): het organiseren van
-- Schipholtstraat 116 (V-2021-3890): het
(geaccepteerd d.d. 6 juli 2021)
(verleend d.d. 1 juli 2021)
Freshtival van 13 t/m 16 augustus 2021
kappen van 2 berken (ingediend d.d. 6 juli
-- Minister Kuyperplein 31 (V-2021-3184):
(verleend d.d. 9 juli 2021)
2021)
het plaatsen van een dakopbouw (verleend
STADSDEEL WEST
d.d. 8 juli 2021)
STADSDEEL WEST
-- Marssteden 52 54 (V-2021-3373): het
-- Veendijk 120 (V-2021-3474): het
veranderen van het bedrijf Bleckmann
-- Acaciaplantsoen, achter nr. 83 (V-2021C VERKEERSBESLUITEN
aanleggen van een aluminium kabel
Solutions B.V. Marssteden (geaccepteerd
3889): het kappen van 1 berk en 1
(verleend d.d. 7 juli 2021)
d.d. 6 juli 2021)
kastanje (ingediend d.d. 6 juli 2021)
STADSDEEL NOORD
-- Dorpsstraat 205 (2100066024): VerkeersDe publicatie van deze meldingen heeft
STADSDEEL OOST
besluit instellen gehandicaptenparkeeruitsluitend een informatief karakter;
-- Atalantalaan 39 (V-2021-1936): het
plaats op kenteken (besluit genomen dd.
F	ACCEPTATIE MELDING
indien u bezwaar heeft tegen het kappen
vervangen van een overkapping (verleend
14 juli 2021)
BRANDVEILIGGEBRUIK
kunt u binnen 3 weken na indiening van
d.d. 2 juli 2021
-- Spechtstraat, t.h.v. Mekkelholtsweg 111
Voor
meer(V-2021actuele informatie
overVerkeersbesluit
de wegwerkzaamheden:
kijk op CENTRUM
de melding uw bezwaar kenbaar maken
-- Jaargetijdenweg
29-1-29-40
(2100066187):
instellen
STADSDEEL
bij de eigenaar van de boom. Voor de
2444): het bouwen van 40 opslagunits met
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
-- Getfertsingel 196 en 196A (V-2021-3583):
enschede.nl/wegwerkzaamheden
naam van de eigenaar/melder kunt u
erfafscheiding (verleend d.d. 5 juli 2021)
(besluit genomen dd. 14 juli 2021)
melding brandveilig gebruik t.b.v. kamertelefonisch contact opnemen met nummer
-- Porseleinvlinder 10 (V-2021-2639): het
verhuur (geaccepteerd d.d. 6 juli 2021)
053-4817100. Er kunnen geen bezwaarplaatsen van een dakkapel (verleend d.d.
-- Hoogstraat 3 (V-2021-3644): melding
STADSDEEL OOST
5 juli 2021)
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
schriften worden ingediend en er wordt
-- Jacobus van Veenstraat 26
(geaccepteerd d.d. 5 juli 2021)
geen correspondentie over gevoerd.
(2100066118): Verkeersbesluit instellen
-- Kuipersdijk 84 (V-2021-3582): melding
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
STADSDEEL WEST
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
(besluit genomen dd. 14 juli 2021)
-- Wethouder Elhorststraat 126 (V-2021(geaccepteerd d.d. 6 juli 2021)
2820): het plaatsen van een dakopbouw
A2	VERLENGING BESLIS-- Laaressingel 2 (V-2021-3580): melding
(verleend d.d. 5 juli 2021)
TERMIJN OMGEVINGSSTADSDEEL WEST
brandveilig gebruik t.b.v. voor het plaatsen
VERGUNNINGEN
-- Carel Fabritiusstraat 14 (2100065997):
van brandmeld- en ontruimingsinstallatie
Verkeersbesluit instellen gehandicapSTADSDEEL ZUID
(geaccepteerd d.d. 2 juli 2021)
Burgemeester en wethouders van Enschede
-- Aamsveen, nabij Glanerbeekweg en
tenparkeerplaats op kenteken (besluit
-- Mina Krusemanstraat 114 (V-2021-3245):
maken bekend dat zij in het kader van de Wet
Hölterhofweg (V-2021-1859): werkzaamgenomen dd. 14 juli 2021)
melding brandveilig gebruik t.b.v. kameralgemene bepalingen omgevingsrecht hebben
heden in kader van Natura 2000 herstelbesloten voor de volgende aanvragen de
maatregelen (verleend d.d. 7 juli 2021)
verhuur (geaccepteerd d.d. 1 juli 2021)
beslistermijn te verlengen met een termijn van
-- Bögelskamphoek 64 (V-2021-3076): het
-- Ribbeltsweg 18 A (V-2021-3506): melding
D	INSTEMMINGSBESLUITEN
maximaal zes weken:
plaatsen van een airco buitenunit en een
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
VOOR HET LEGGEN VAN
afdak (verleend d.d. 8 juli 2021)
(geaccepteerd d.d. 7 juli 2021)
KABELS EN LEIDINGEN
-- Holthuizenbrink 32 (V-2021-3526): het
-- Van der Capellenstraat 31 (V-2021-3710):
STADSDEEL CENTRUM
plaatsen van een dakkapel (verleend d.d.
melding brandveilig gebruik t.b.v. kamerSTADSDEEL CENTRUM
-- H.J. van Heekplein 52 A te Enschede
5 juli 2021)
(V-2021-2577): het gedeeltelijk verbouwen
-- Brinkstraat 62 (V-2021-3310): het
verhuur (geaccepteerd d.d. 5 juli 2021)
-- Remmertlanden 16 (V-2021-3666): het
van een pand t.b.v. ingebruikname winkel
aanleggen van glasvezelkabel (verleend
-- Van Loenshof 60 (V-2021-3416): melding
wijzigen van de voorgevel (verleend d.d. 1
C&A (nieuwe uiterste beslistermijn d.d. 14
d.d. 2 juli 2021)
brandveilig gebruik t.b.v. Decathlon Netherjuli 2021)
augustus 2021)
-- Ripperdastraat, t.h.v. nr. 1 (V-2021-3439):
lands B.V. (geaccepteerd d.d. 5 juli 2021)
het aanleggen van een CU kabel (verleend
Tegen bovengenoemde besluiten kunnen
d.d. 6 juli 2021)
STADSDEEL NOORD
STADSDEEL NOORD
belanghebbenden binnen 6 weken na de
-- De Braakweg 148 (V-2021-2732): het
-- G.J. van Heekstraat 146 (V-2021-3709):
datum van het besluit een bezwaarschrift
plaatsen van een mantelzorgwoning
melding brandveilig gebruik t.b.v. kamerSTADSDEEL NOORD
indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en
(nieuwe uiterste beslistermijn d.d. 15
-- Amelinklaan 31 (V-2021-3476): het
verhuur (geaccepteerd d.d. 5 juli 2021)
beroep onder de kop Algemeen)
augustus 2021)
verleggen van glasvezelkabel (verleend
-- Grote Beerstraat 24 en Poolsterstraat 25
-- Scholten Reimerstraat 42 (V-2021-2206):
d.d. 7 juli 2021)
(V-2021-2894): melding brandveilig gebruik
het intern toevoegen en verbouwen van
-- Scholten Reimerstraat 40 (V-2021-3462):
t.b.v. groepszorgwoning/zorgclusterwoning
een bestaand parochiecentrum naar
het aanleggen van een aluminium kabel
met zorg op afroep (geaccepteerd d.d. 2
B1	VERLEENDE MAATWERKparochiecentrum met 1 appartement en 12
t.b.v. huisaansluiting (verleend d.d. 6 juli
juli 2021)
VOORSCHRIFTEN
hotelkamers (nieuwe uiterste beslistermijn
2021)
d.d. 11 augustus 2021)
-- Vliegveldweg 101 (V-2021-3467): het
STADSDEEL WEST:
STADSDEEL OOST
aanleggen van glasvezelkabel (verleend
-- Lonnekerbrugstraat 135 (V-2021-2167):
-- Edisonstraat 13 (V-2021-3584): melding
d.d. 6 juli 2021)
het stellen van een maatwerkvoorschrift
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
STADSDEEL OOST
geluid (verleend d.d. 6 juli 2021)
(geaccepteerd d.d. 6 juli 2021)
-- Slotzichtweg 17 (V-2021-2635): het
-- Schreursweg 63 1 (V-2021-3185):
plaatsen van een dakkapel (nieuwe
STADSDEEL OOST
melding brandveilig gebruik t.b.v. Leeuuiterste beslistermijn d.d. 16 augustus
-- Gronausestraat 965 (V-2021-3472): het
2021)
aanleggen van een coaxkabel (verleend
wenhart (geaccepteerd d.d. 2 juli 2021)
d.d. 6 juli 2021)
-- Volksparksingel 2 (V-2021-3860): melding
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
(ingediend d.d. 2 juli 2021)

Huis aan Huis • woensdag 14 juli 2021 • 10 

STADSDEEL WEST
-- Bleekhofstraat 1 (V-2021-2952): melding
brandveilig gebruik t.b.v. Livio De Bleekhof
(geaccepteerd d.d. 5 juli 2021)
-- Strootsweg 40 (V-2021-2926): melding
brandveilig gebruik t.b.v. gewijzigde
panden van Bolscher B.V. (geaccepteerd
d.d. 5 juli 2021)
F1.1	ACCEPTATIE MELDING
LOZEN BUITEN
INRICHTINGEN
STADSDEEL NOORD
-- Brandemaatweg 116 (V-2021-3679): het
aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem (geaccepteerd d.d. 5 juli 2021)
STADSDEEL OOST
-- Sonatestraat, nabij nr. 91 (V-2021-3643):
melding lozen buiten inrichtingen t.b.v.
rioleringswerkzaamheden (geaccepteerd
d.d. 5 juli 2021)
STADSDEEL WEST
-- Getfertsingel, nabij nr. 41 (V-2021-3742):
het lozen van bemalingswater op het openbaar riool (geaccepteerd d.d. 6 juli 2021)
Tegen vorenstaande meldingen staat geen
bezwaar en/of beroep open.
G

HANDHAVING

De volgende aanschrijvingen zijn uitgegaan:
-- Zunabrink, t.h.v. nr.152: het verwijderen
van een één-assige aanhanger zonder
kentekenplaat en een dubbel-assige
aanhanger met een blauwe huif op een
parkeerplaats in de openbare ruimte.
Deze zullen worden verwijderd op 21 juli
2021. Indien, na de verwijderingsdatum,
de eigenaar zich niet binnen 12 weken
meldt bij de Gemeente Enschede (afdeling
Handhaven Openbare Ruimte) zal tot
vernietiging van deze aanhangers worden
overgegaan.

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 samenhangende, andere plannen en besluiten en
ruimtelijk relevante beleidsnota’s:
f.	Wijziging Welstandsnota, al dan niet in
combinatie met een Beeldkwaliteitplan;
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g.	Besluit hogere grenswaarden Wet
geluidhinder;
h. Ruimtelijk relevante beleidsnota’s.
i.	Overig ruimtelijk relevant beleid en regelgeving.
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. Dit kan op de
volgende manieren: door te klikken op de link
in de betreffende publicatietekst of deze link
te kopiëren in uw browser. Ook kunt u voor
het raadplegen van het betreffende ruimtelijk
plan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
zoeken op naam.
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/zienswijze 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: ‘ziens-

wijze 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: vanwege de
verscherpte maatregelen tegen het coronavirus is het voorlopig niet mogelijk om een
afspraak te maken voor het indienen van
een mondelinge zienswijze.
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. 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.
D	VOORBEREIDINGSBESLUIT
VOORBEREIDINGSBESLUIT
‘BOUWWERKEN TERRASSEN STADSERF’
(NL.IMRO.0153.VB00025-0003)
De Raad heeft -met toepassing van artikel
3.7 van de Wet ruimtelijke ordening- in zijn
vergadering van 5 juli 2021 verklaard dat een
bestemmingsplan wordt voorbereid voor het
toestaan van bouwwerken voor terrassen in
het gebied ‘Stadserf’ in de binnenstad: het
voorbereidingsbesluit ‘Bouwwerken Terrassen
Binnenstad’.
Met het voorbereidingsbesluit ‘Bouwwerken
Terrassen Stadserf’ wordt beoogd ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan en
gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken.
Met het voorbereidingsbesluit wordt vooruitgelopen op het door de gemeenteraad
vaststellen van een visie op de terrassen
in de binnenstad (Stadserf) en de vertaling
daarvan in het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2016’. In de visie op de terrassen in de
binnenstad (Stadserf) worden kaders gesteld
voor de inrichting en ruimtelijke uitstraling
van de terrassen, niet alleen voor de Oude
Markt maar voor het gehele Stadserf. Doel
van die visie is voor de periode na Covid-19
duidelijkheid te scheppen over wat voor
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soort bouwwerken (zoals luifels, overkappingen en verankerde windschermen) en
andere objecten (zoals parasols, tafels en
stoelen, bloembakken, vlonders en losse
windschermen) we op terrassen willen
toestaan en hoeveel ruimte we willen bieden
aan terrassen. De visie maakt onderscheid
in diverse categorieën locaties en terrassen
en geeft per soort locatie en terras richtlijnen
waar terrassen aan moeten voldoen.
Bij die herziening van het bestemmingsplan
‘Binnenstad 2016’ zal een integrale heroverweging plaatsvinden van de huidige bouw- en
gebruiksregels voor bouwwerken op of over
terrassen in het Stadserf.
Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking op
16 juli 2021
Inzien voorbereidingsbesluit:
Het voorbereidingsbesluit met de daarbij
behorende stukken ligt met ingang van de
datum van inwerkingtreding voor een ieder ter
inzage.
Voorbereidingsbesluit digitaal inzien:
Het voorbereidingsbesluit met de daarbij
behorende stukken kan digitaal worden
ingezien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
?planidn=NL.IMRO.0153.VB00025-0003
De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina
http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0153/
NL.IMRO.0153.VB00025-0003/
Dit kan op de volgende manieren: door te
klikken op de link of deze link te kopiëren in
uw browser. Ook kunt u op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl zoeken op naam.
Papieren versie voorbereidingsbesluit
inzien:
Wilt u liever de papieren versie van het voorbereidingsbesluit inzien? Dan verzoeken wij u
een mail met de naam van het plan te sturen
naar vergunning@enschede.nl. U ontvangt
dan van ons een pdf-versie van het voorbereidingsbesluit.
Nadere toelichting of inzien voorbereidingsbesluit op stadskantoor is niet
mogelijk:
Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is het voorlopig niet mogelijk om een
afspraak te maken voor het inzien van en/of
het geven van een nadere toelichting over het
vastgestelde voorbereidingsbesluit.
Heeft u vragen of wit u een nadere toelichting?
Wilt u vragen stellen over het vastgestelde
voorbereidingsbesluit of een nadere toelichting ontvangen? Dan kunt u een email sturen
aan vergunning@enschede.nl. Wij verzoeken
u in de mail de naam van het voorbereidingsbesluit, uw naam en telefoonnummer te
vermelden.
Tegen het voorbereidingsbesluit ‘Bouwwerken
Terrassen Stadserf’ staat geen mogelijkheid
tot bezwaar of beroep open.

