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GEMEENTE ENSCHEDE

E N SC H E D E C E N T R A AL
Let op: het is 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.
R A A DSCOM MISSIES

Maandag 24 januari 2022 (Online)
Stedelijke commissie. Aanvang 18.00
uur. Onderwerpen: Vervolgbrief aan raad
inzake reactie van het college op het rapport
“Menselijke Maat”, de raadsvoorstellen
“Verordening Maatschappelijke Participatie
jongmeerderjarigen Enschede 2022”,
“Notitie Samenwerken, Beleidskader
verbonden partijen 2021 & Beleidskader
gesubsidieerde instellingen” en de
“Algemene subsidieverordening
gemeente Enschede 2022”.
Kijk voor de volledige en actuele agenda op
enschede.nl/bestuur.
Digitaal randprogramma (Online)
Gelijktijdig met de vergadering van
de Stedelijke commissie staan de
randprogramma’s gepland.
Onderwerpen: VN verdrag handicap –
VN ambassadeurs/ervaringsdeskundigen,
Cultuurregio Twente en Gebiedsagenda’s
toekomstbestendige bedrijventerreinen.
Kijk voor de volledige en actuele
agenda op enschede.nl/bestuur.
U kunt deze randprogramma’s live (en
achteraf) volgen via de livestream op
enschede.nl/bestuur.
Dinsdag 25 januari 2022 (Online)
Stadsdeelcommissie Oost. Aanvang 19.30 uur.
Onderwerpen: de raadsvoorstellen
“Bijdrage aan herontwikkeling Diekman Oost”
en “Vaststellen bestemmingsplan
‘Moskee Kuipersdijk 2020’.
Kijk voor de volledige en actuele agenda op
enschede.nl/bestuur.
BEZOEKERS EN SPREKERS BIJ
COMMISSIEVERGADERINGEN

I.v.m. de actuele RIVM maatregelen
is het niet mogelijk diverse raadsen 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 voorbereidingen. Wacht dus s.v.p.
niet tot de dag van de vergadering, maar
neem bijtijds contact op!
De commissiegriffier is:
Stedelijke commissie: dhr. A. van Loon,
a.vanloon@enschede.nl ; tel 14 053
Stadsdeelcommissie Oost:
mevr. N. van Proosdij,
n.vanproosdij@enschede.nl; tel 14 053
Volg de gemeenteraad van Enschede via
Twitter via #raad053

DIENSTVERLENING

VERGUN NINGEN EN MEL DINGEN

Door onderhoud kunt u op vrijdag 21 januari
geen paspoort, ID-kaart of rijbewijs afhalen in
het Stadskantoor. Onze excuses hiervoor.
UITSCHRIJVING BASIS
R E G I S T R AT I E P E R S O N E N (B R P)

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

B. Koigeldi
D.F. Mattheeuw
S. Constantin
Ç. Aktas
T, Mwamba
C.S. Staicu
S.R. Lionahr
C.J. Fisscher
R. Astifo
M.P.J.
Bouwknegt
V. Wadhwani

04-09-2003
01-03-1985
25-02-2002
05-02-1991
03-01-2000
17-07-1997
27-02-1979
06-04-1990
10-09-1979
03-07-1988

29-11-2021
01-12-2021
29-11-2021
26-11-2021
03-11-2021
01-12-2021
01-12-2021
03-12-2021
08-12-2021
07-12-2021

12-11-2000

08-12-2021

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

B. Öztürk
A.M. Chege
M. Barrie

07-12-1976
28-09-1978
05-10-1979

DATUM
BESCHIKKING

06-01-2022
06-01-2022
13-01-2022

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.

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
D E A C T I V I T E I T (E N):
STADSDEEL CENTRUM

▬ Reudinkstraat 43 (V-2022-0177): het
aanleggen van een rookkanaal aan de
zijgevel (ingediend d.d. 10 januari 2022)
STADSDEEL NOORD

STADSDEEL WEST

▬ Diamantstraat 8 5 (V-2022-0137):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. hobbymatige activiteiten
(ingediend d.d. 5 januari 2022)
▬ Heuwkampstraat 4 (V-2022-0183): het
plaatsen van een dakkapel (ingediend d.d.
11 januari 2022)
▬ Ir. Schiffstraat 276 (V-2022-0179): het
plaatsen van een opslagtank t.b.v. koeling
(ingediend d.d. 11 januari 2022)
▬ Wethouder Nijhuisstraat 97
(V-2022-0119): het plaatsen van een
dakopbouw aan de achterzijde (ingediend
d.d. 5 januari 2022)
STADSDEEL ZUID

▬ Braamlanden 60 (V-2022-0117): handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
t.b.v. kamerverhuur (ingediend d.d.
5 januari 2022)
▬ Kokkelmanlanden 16 (V-2022-0131): het
plaatsen van een dakkapel (ingediend d.d.
6 januari 2022)
▬ Spiksweg 50 (V-2022-0175): het
verbouwen van een schuur tot Bed &
Breakfast (ingediend d.d. 10 januari 2022)
▬ Stoevelaarhoek 27 (V-2022-0186): het
plaatsen van een dakkapel (ingediend d.d.
11 januari 2022)
▬ Wesseler-nering 21 (V-2022-0184):
het vervangen van de gevelreclame
en het overkappen van de bestaande
winkelwagenopvang (ingediend d.d.
11 januari 2022)
A.1 I N G E D I E N D E A A N V R A G E N
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR
D E A C T I V I T E I T ‘K A P P E N’:
STADSDEEL NOORD

▬ Marthalaan 10 (V-2022-0116): het vellen
van 1 naaldboom (noodkap) (ingediend d.d.
5 januari 2022)
STADSDEEL OOST

▬ Magnoliastraat, naast nr, 3 (V-2022-0176):
het vellen van 1 eikenstam, 1 eik en 1 beuk
(ingediend d.d. 10 januari 2022)
▬ Stokhorstlaan 80 (op erfafscheiding
voortuin nr. 78 en 80) (V-2022-0118):
het vellen van 1 conifeer (ingediend d.d.
5 januari 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Bolhaarslaan 80 (V-2022-0169): het
aanleggen van een uitweg
(ingediend d.d. 10 januari 2022)
▬ Hengelosestraat 283 (V-2022-0138): het
plaatsen van een dakkapel en het vergroten
van een woonhuis (ingediend d.d.
5 januari 2022)
▬ Schipbeekstraat 76 (V-2022-0162): het
plaatsen van een dakkapel (ingediend d.d.
9 januari 2022)
▬ Toekomststraat 47 B (V-2022-0181):
het plaatsen van een mantelzorgwoning
(ingediend d.d. 11 januari 2022)
▬ Waalstraat 121 (V-2022-0168): handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v.
kamerverhuur (ingediend d.d.
10 januari 2022)
▬ Zwaluwstraat 9 (V-2022-0132): het
plaatsen van een dakopbouw op de garage
(ingediend d.d. 6 januari 2022)

▬ Josink Kolkweg, tussen nr.10 en 16
(V-2022-0121): het vellen van 1 eik
(ingediend d.d. 5 januari 2022)
▬ Keizerweg, t.h.v. nr.12 (V-2022-0124):
het vellen van 1 beuk (ingediend d.d.
5 januari 2022)

STADSDEEL OOST

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.

▬ Noord Esmarkerrondweg 409
(V-2022-0087): het intern verbouwen en
vergroten van een woonhuis
(ingediend d.d. 3 januari 2022)

A 1.2 I N G E D I E N D E
EVENEMENTENVERGUNNING
STADSDEEL OOST

▬ Heldersplein (V-2020-5669): het
organiseren van kermis Glanerbrug van
30 maart t/m 3 april 2022 (ingediend d.d.
9 oktober 2020)
A 1.3 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
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STADSDEEL CENTRUM

▬ Johannes ter Horststraat 16 (V-20220158): het verwijderen van asbesthoudende
platen (ingediend d.d. 8 januari 2022)
▬ Klaproosstraat 18 (V-2022-0171): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 11 januari 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Bergweg 1 A (V-2022-0164): het
verwijderen van asbesthoudend dakbeschot
(ingediend d.d. 11 januari 2022)
▬ Dorpsstraat 66 en 68 (V-2022-0167): het
verwijderen van asbesthoudend dakbeschot
(ingediend d.d. 11 januari 2022)
▬ Grote Beerstraat 98 (V-2022-0173): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 11 januari 2022)

beginnen vanaf vijf weken na ontvangstdatum
van de melding.
De publicatie van deze aanvragen heeft
uitsluitend een informatief karakter;
er kunnen geen bezwaarschriften worden
ingediend en er wordt geen
correspondentie over gevoerd.
A 1.6 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 CENTRUM

▬ Ledeboerstraat, tussen nr. 38 en 56
(V-2022-0020): het kappen van 2
haagbeuken (ingediend d.d. 3 januari 2022)
STADSDEEL OOST

STADSDEEL OOST

▬ Dotterbloemstraat, nabij nr.75
(V-2022-0129): het kappen van 1 linde
(ingediend d.d. 6 januari 2022)

STADSDEEL WEST

▬ Pieter de Molijnstraat, tegenover nr. 10
(V-2022-0115): het kappen van 4 esdoorns
(ingediend d.d. 5 januari 2022)
▬ Twekkeler Es 2 (V-2022-0122): het kappen
van 1 eik (ingediend d.d. 5 januari 2022)

▬ Spoorbaanstraat 40 (V-2022-0148): het
verwijderen van een asbesthoudende
vlakke plaat (ingediend d.d. 6 januari 2022)
▬ Hendrik ter Kuilestraat 146 (V-20220163): het slopen van een bedrijfsgebouw
(ingediend d.d. 11 januari 2022)
▬ Meindert Hobbemastraat 42 (V-20220160): het verwijderen van asbesthoudende
materialen (ingediend d.d. 10 januari 2022)
STADSDEEL ZUID

▬ Buursebrink 40 (V-2022-0143): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 5 januari 2022)
▬ Hertmebrink 143 (V-2022-0170): het
verwijderen van asbesthoudende vilt en
vlakke platen (ingediend d.d.
10 januari 2022)
▬ Buurserstraat 200 (V-2022-0172): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 11 januari 2022)
A 1.4

INGE DIEN DE MEL DING

BR A N DVEILIG GEBRUIK

STADSDEEL WEST

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

MEL DING BESLUIT UNIFOR ME
S A N E R I N G E N (B U S)
STADSDEEL ZUID

▬ Heersenkampweg, t.h.v. nr. 71 (B-20210282-01): kadastraal bekend gemeente
Lonneker, sectie AB, nummer 148. Het
betreft een melding BUS tijdelijk uitplaatsen
om de bodem geschikt te maken voor
aanleg, onderhoud, verwijderen kabels en
leidingen (ingediend d.d. 6 december 2021).
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

STADSDEEL NOORD

▬ Eschbeekweg 60, (‘t Vaneker, kavel
122) (V-2021-7069): het bouwen van
een vrijstaand woonhuis met bijgebouw
(verleend d.d. 7 januari 2022)
▬ Vliegveldweg 345 (V-2021-7065):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. het organiseren van
Lasergun kalibratie van Politie op
18 november 2021 (verleend d.d.
13 januari 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Bleekhofstraat 300 (V-2021-6313): het
wijzigen van de gevel van de hoofdentree
en het vervangen van de constructie van de
luifel (verleend d.d. 10 januari 2022)
▬ J.H.W. Robersstraat 168 (V-2021-7353):
het plaatsen van een dakkapel (verleend
d.d. 12 januari 2022)
▬ J.H.W. Robersstraat 172 (V-2021-7348):
het plaatsen van een dakkapel (verleend
d.d. 12 januari 2022)
▬ Poolmansweg 136 (V-2021-7238):
legalisatie van aanbouw op begane grond,
het vervangen van kozijnen en het plaatsen
van een verdieping op de uitbouw (verleend
d.d. 7 januari 2022)
STADSDEEL ZUID

▬ Wesseler-nering 21 (V-2021-7446): het
deels vernieuwen van de begane grondvloer
(verleend d.d. 10 januari 2022)
B2 VERLEENDE
O M G E V I N G S V E R G U N N I N G(E N)
VOOR DE ACTIVITEIT

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 CENTRUM

INGEDIENDE

REGULIERE PROCE DURE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

STADSDEEL OOST

A 1.5

M A AT W E R K V O O R S C H R I F T E N

‘K A P P E N’:

▬ Colosseum 65 (V-2022-0134): melding
brandveilig gebruik t.b.v. tijdelijke
vaccinatielocatie GGD (Grolsch Veste)
(ingediend d.d. 5 januari 2022)
▬ J.J. van Deinselaan 22 (V-2022-0140):
melding brandveilig gebruik t.b.v.
Diekmanhal (ingediend d.d. 6 januari 2022)

B3 VERLEENDE

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G(E N)

BESLISTER MIJN

Burgemeester en wethouders van Enschede
maken bekend dat zij in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
hebben besloten voor de volgende aanvragen
de beslistermijn te verlengen met een termijn
van maximaal zes weken:

STADSDEEL NOORD

B1 VERLEENDE

▬ Dr. Benthemstraat 53 1 (V-2021-6719):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. onzelfstandige bewoning
(nieuwe uiterste beslistermijn d.d.
20 februari 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Horstlindelaan 23 (V-2021-7055):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. kamerverhuur
(nieuwe uiterste beslistermijn d.d.
23 februari 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Hendrik ter Kuilestraat 193
(V-2021-6652): handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening t.b.v. in- en
verkoop van auto`s/autobedrijf (nieuwe
uiterste beslistermijn d.d.
24 februari 2022)

STADSDEEL CENTRUM

▬ Heutinkstraat (nabij nr. 1), Hogelandsingel
(t.o. nr. 37) en Boulevard 1945 (hoek
C.F.Klaarstraat) (V-2021-7883): het vellen
van 2 lindes, 1 beuk, 1 eik en 1 esdoorn
(verleend d.d. 10 januari 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Heetveldweg, t.h.v. nr. 13 (V-2021-7776):
het vellen van 1 zomereik (verleend d.d.
10 januari 2022)
▬ Zuidkampweg, nabij nr. 10 (V-2021-7775):
het vellen van 2 acacia’s (verleend d.d.
11 januari 2022)
STADSDEEL OOST

▬ Derkinkweg, t.h.v. nr. 40 (V-2021-7868):
het vellen van 1 eik (verleend d.d.
11 januari 2022)
▬ Gronausestraat 752 (Liberein
Bruggerbosch) (V-2021-7064): het vellen
van 24 bomen (verleend d.d.
12 januari 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Boerstege, naast nr. 50 (V-2021-7510):
het vellen van 1 witte esdoorn (noodkap)
(verleend d.d. 13 januari 2022)

STADSDEEL CENTRUM

▬ Janninksweg 58 (V-2021-7731): het
stellen van een maatwerkvoorschrift geluid
(verleend d.d. 11 januari 2022)
STADSDEEL ZUID

▬ Veldhoflanden 5 a (V-2021-7732): het
stellen van een maatwerkvoorschrift geluid
(verleend d.d. 11 januari 2022)
C INSTEM MINGSBESLUITEN
V O O R H E T L E G G E N VA N K A B E L S
EN LEIDINGEN
STADSDEEL CENTRUM

▬ Nijverheidstraat 5 (V-2021-7945): het
aanleggen van glasvezelkabel (verleend
d.d. 11 januari 2022)
▬ Slijpsteen, t.h.v. nr. 12 (V-2021-7916):
het aanleggen van glasvezelkabel
(verleend d.d. 7 januari 2022)
▬ Stadsgravenstraat, t.h.v. nr. 50 t/m 54
(V-2022-0007): het aanleggen van een
coax-kabel (verleend d.d. 11 januari 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Eschbeekweg, t.h.v. nr. 42 (V-2021-7523):
het aanleggen van glasvezelkabel t.b.v.
huisaansluiting (verleend d.d.
6 januari 2022)
▬ Roombekerveld, nabij nr. 65
(V-2021-7788): het aanleggen van
glasvezelkabel (verleend d.d.
11 januari 2022)
STADSDEEL OOST

▬ Fresiastraat, t.h.v. nr. 61 (V-2021-7815):
het vervangen van een CAI kabel (verleend
d.d. 7 januari 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Boekelosestraat, t.h.v. nr. 332
(V-2021-7939): het verwijderen van een
gasleiding (verleend d.d. 10 januari 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)
D 1.1 A C C E P TAT I E M E L D I N G
AC TIV ITEITENBESLUIT
STADSDEEL CENTRUM

▬ Koningsplein 1 (V-2021-7919): het
veranderen van Stichting Medisch Spectrum
Twente (geaccepteerd d.d. 11 januari 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Vliegveldweg 221 (V-2021-7926):
het veranderen van het bedrijf Loon- en
Handelsonderneming Ewald Gerbert
(geaccepteerd d.d. 11 januari 2022)
STADSDEEL OOST

▬ Bultsweg 90 (V-2021-7839): het
starten van een ontwikkelingsbedrijf
(geaccepteerd d.d. 11 januari 2022)
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D 1.2 A C C E P TAT I E M E L D I N G
BR A N DVEILIGGEBRUIK
STADSDEEL CENTRUM

▬ Boulevard 1945 324 (V-2021-6237):
melding brandveilig gebruik t.b.v.
VUE Enschede (geaccepteerd d.d.
10 januari 2022)
▬ Noorderhagen 7A (V-2021-6819): melding
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
(geaccepteerd d.d. 7 januari 2022)
▬ Schuttersveld 13A (V-2021-6884):
melding brandveilig gebruik t.b.v.
Testlocatie GGD Twente (geaccepteerd
d.d. 10 januari 2022)

STADSDEEL NOORD

▬ Colosseum 65 (V-2022-0134): melding
brandveilig gebruik t.b.v. tijdelijke
vaccinatielocatie GGD (Grolsch Veste)
(geaccepteerd d.d. 12 januari 2022)
▬ Vliegveldweg 345 (gebouw C15,
Hangar 18 en paviljoentent) (V-2021-7852):
melding brandveilig gebruik t.b.v. COA
Noodopvang VTE (geaccepteerd d.d.
12 januari 2022)
STADSDEEL OOST

▬ -Christiaan de Wetstraat 9
(V-2021-6345): melding brandveilig
gebruik t.b.v. buurthuis Dolphia
(geaccepteerd d.d. 7 januari 2022)

STADSDEEL WEST

▬ Elferinksweg 1 A (V-2021-7898): melding
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
(geaccepteerd d.d. 10 januari 2022)
▬ J.H.W. Robersstraat 140 (V-2021-7228):
melding brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
(geaccepteerd d.d. 6 januari 2022)
D 1.3

A C C E P TAT I E M E L D I N G

LOZEN BUITEN INRICHTINGEN
STADSDEEL NOORD

▬ Institutenweg 25 (V-2021-7878): melding
lozen buiten inrichtingen t.b.v. aanbrengen
fundering /-palen voor een bouwput
(geaccepteerd d.d. 12 januari 2022)

STADSDEEL OOST

▬ Lossersestraat, t.h.v. nr. 36
(V-2021-7872): het lozen van
grondwater in een vuilwaterriool
t.b.v. avegaarboring (geaccepteerd
d.d. 12 januari 2022)
Tegen vorenstaande meldingen staat
geen bezwaar en/of beroep open.

