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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 18 januari 2021
Stedelijke commissie. Aanvang 19:00 uur. Onderwerpen: de brief “Bedrijfswoningen zonder bedrijf
aan de IJsbaanweg” en het raadsvoorstel “Aanvraag
budget mobiliteitsprojecten 2021 en meerjarige
doorkijk”. 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.
Onderwerpen: Creatieve broedplaatsen en Stichting
Pioneering.
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 19 januari 2021
Stadsdeelcommissie Zuid. Aanvang 19:30 uur.
Onderwerpen: o.a. Versnellingsopgave 1 Toegang
(Wijkwijzers).
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:
Stedelijke commissie: dhr. Arjan van Loon,
a.vanloon@enschede.nl, tel 14-053.
Stadsdeelcommissie Zuid: dhr. Dogan Kosar,
d.kosar@enschede.nl, tel 14-053.
Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter:
@raad053 en #raad053

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.

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

enschede.nl

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 AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
VOOR DE ACTIVITEIT(EN)
STADSDEEL CENTRUM
-- Boulevard 1945 t.h.v. nr. 505 439 (V-2021-0022):
het vellen van 1 berk (ingediend d.d. 4 januari
2021)
-- Raiffeisenstraat (sectie C, perceelnr. 7078)
(V-2021-0011): het bouwen van een vrijstaand
woonhuis (statenpand) (ingediend d.d.
30 december 2020)
-- Schuttersveld 7 (V-2021-0030): het wijzigen van
de constructie t.b.v. herordening kolommen (ingediend d.d. 4 januari 2021)
-- Wilhelminastraat naast nr. 67 (V-2021-0010):
het bouwen van 2 geschakelde woonhuizen (ingediend d.d. 31 december 2020)
STADSDEEL NOORD
-- Erve Brandemaat Kavel 96 ('t Vaneker) (V-20207308): het bouwen van een vrijstaand woonhuis
(ingediend d.d. 30 december 2020)
-- Het Sander 17 (V-2021-0004): het bouwen van
een vrijstaand woonhuis (ingediend d.d.
30 december 2020)
-- Twentekanaal (het project Opwaardering Twentekanalen) (V-2021-0026): het vellen van
57 zomereiken (ingediend d.d. 4 januari 2021)
STADSDEEL OOST
-- Bosven, Spalterven (restrictiegebied Glanerbeek) (V-2021-0049): het vellen van 1 eik en
2 wilgen (ingediend d.d. 6 januari 2021)
-- Broekheenseweg, kavel 13 (V-2021-0006): het
bouwen van een vrijstaand woonhuis met garage
(ingediend d.d. 30 december 2020)
-- Gronausestraat, achter nr. 752 (V-2021-0023):
het vellen van 1 beuk (ingediend d.d. 4 januari
2021)
-- Gronausevoetpad 155 (V-2021-0007): het vellen
van 1 berk en 1 conifeer (ingediend d.d.
31 december 2020)
-- Lossersestraat 170 (V-2020-7307): het
verbouwen van een monumentaal bijgebouw tot
een Bed- & Breakfast en workshopruimte (ingediend d.d. 30 december 2020)
STADSDEEL WEST
-- Groningenstraat, naast nr. 48 (V-2021-0020):
het vellen van 1 esdoorn (ingediend d.d. 4 januari
2021)
-- Thomas de Keyserstraat, t.h.v. nr. 136 t/m 194
en tegenover nr. 133 t/m 147 (V-2021-0027):
het bouwen van 2 appartementengebouwen met
totaal 45 appartementen (ingediend d.d. 4 januari
2021)
STADSDEEL ZUID
-- Bergvennenhoek nr. 64 en 66 (V-2021-0008):
het plaatsen van een dakkapel (ingediend d.d.
31 december 2020)
-- Bruggemanlanden 11 (V-2021-0043): het gedeeltelijk vervangen en het plaatsen van een nieuwe
erfafscheiding (ingediend d.d. 5 januari 2021)
-- Grimberghoek 45 (V-2021-0012): het vervangen
van kozijnen (ingediend d.d. 3 januari 2021)
-- Lemselobrink 25 (V-2021-0047): het vervangen
van de gevelbekleding (ingediend d.d. 5 januari
2021)
-- Walkottelanden 79 (V-2021-0013): het vergroten
van een woonhuis d.m.v. een uitbouw voorzijde
(ingediend d.d. 2 januari 2021)
A1.1 INGEDIENDE MELDINGEN
M.B.T. SLOOP
Deze meldingen worden beoordeeld op de
indieningsvereisten voor een sloopmelding. De
bekendmaking van de geaccepteerde sloopmel-
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dingen wordt per ingang van 24 januari 2018 niet
meer gepubliceerd.
STADSDEEL CENTRUM
-- Boulevard 1945 326 (V-2021-0024): het verwijderen van asbesthoudend kit (ingediend d.d.
4 januari 2021)
-- De Coöperatie 48 (V-2021-0040): het slopen van
een voormalig melkinnamestation met asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 5 januari 2021)
STADSDEEL NOORD
-- De Achterhorst 8 (V-2021-0015): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend d.d.
4 januari 2021)
-- Meteorenstraat 26 (V-2020-7306): het verwijderen
van asbesthoudende buizen (ingediend d.d.
30 december 2020)
-- Meteorenstraat 28 (V-2020-7305): het verwijderen
van asbesthoudende buizen (ingediend d.d.
30 december 2020)
STADSDEEL OOST
-- Snipperthorst 1 (V-2021-0031): het verwijderen
van asbesthoudend vilt (ingediend d.d. 4 januari
2021)
STADSDEEL WEST
-- Dennenweg 78 (V-2021-0035): het verwijderen
van asbesthoudende vlakke platen (ingediend d.d.
5 januari 2021)
-- Goormaatdwarsweg 17 (V-2021-0033): het
verwijderen van asbesthoudend dakbeschot (ingediend d.d. 5 januari 2021)
De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen
bezwaarschriften worden ingediend en er wordt
geen correspondentie over gevoerd.
A1.2	INGEDIENDE MELDING BESLUIT
UNIFORME SANERINGEN (BUS)
STADSDEEL NOORD
-- Mekkelholtspad 4 (B-2020-0059-01): kadastraal
bekend gemeente Lonneker, sectie R, 3094. 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. 10 december 2020).
STADSDEEL OOST
-- Broekheenseweg 33-35 (B-2020-0054-01):
kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie
F, nummer 6567. Het betreft een melding BUS
immobiel om de bodem geschikt te maken voor de
functie “ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde”
(ingediend d.d. 8 december 2020).
-- Heutinkstraat (B-2020-0060-01): kadastraal
bekend gemeente Lonneker, sectie O, nummers
13013, 13014 en 13015. Het betreft een melding
BUS immobiel om de bodem geschikt te maken
voor de functie “ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde” (ingediend d.d. 18 december 2020)
STADSDEEL WEST
-- Achterhofweg, nabij nr. 40 (B-2020-0053-01):
kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie
N, nummer 11643. 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.
8 december 2020).
-- Wullenweg, nabij nr. 101 (B-2020-0051-01):
kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie AK,
nummer 875. 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. 6 november
2020).
Deze kennisgevingen 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.
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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. Aanleg Stadsbeek
3 Zuiderspoorstraat, het gedeelte tussen het Getfertplein en de Delistraat t/m maart 2021.
Reconstructie
4 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. Reconstructie

5
1

5 Fazantstraat, het gedeelte tussen de Hulsmaatstraat en de Koolmeesstraat tot en met 1
april 2021. Bouw woningen en appartementen

7
2

4
3
6

8

6 Fietspaden tussen de Zuiderval en de Kuipersdijk, afgesloten tot en met 1 maart 2021.
Nieuwe inrichting.
7 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.
8 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

A1.3	INGEDIENDE MELDINGEN
KAPPEN VAN EEN BOOM
STADSDEEL CENTRUM
-- Lageweg nrs. 3 t/m 11 (V-2021-0016): het
kappen van 3 platanen (ingediend d.d.
4 januari 2021)
STADSDEEL WEST
-- Boekelosestraat, t.h.v. nr. 399, 419 en
425 (V-2021-0036): het kappen van 4
zomereiken (ingediend d.d. 5 januari 2021)
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.
B	ONTWERPBESLUIT
OMGEVINGSVERGUNNING
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:
STADSDEEL CENTRUM
-- Broekheurnerweg 26-28 (V-2019-3187):
het bouwen van 2 woonhuizen (dubbel
blok) en het aanleggen van een uitweg
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van

15 januari gedurende zes weken 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 A. Öz, telefoonnummer
053 481 55 31.
Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de
uiteindelijke beschikking kan worden ingediend
als ook een zienswijze is ingebracht tegen de
ontwerpbeschikking.
B1	VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
REGULIERE PROCEDURE
STADSDEEL CENTRUM
-- Zuiderspoorstraat 11-21 en 11-25
(V-2020-7023): het verbouwen van een
appartementengebouw (wijziging op eerder
aangevraagde vergunning V-2019-6759)
(verleend d.d. 4 januari 2021)
STADSDEEL NOORD
-- Hengelosestraat 487 A (Westerbegraafplaats) (V-2020-7029): het vellen van 70
Douglasbomen (verleend d.d. 6 januari
2021)

STADSDEEL OOST
-- Broekheenseweg 43A, kavel 11 (De Driehoek) (V-2020-6695): het bouwen van een
vrijstaande woonhuis (verleend d.d.
7 januari 2021)

Op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel
d van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij het
College bevoegd is verklaard tot het nemen,
wijzigen en intrekken van besluiten en maatregelen als bedoeld in artikel 15 van de WVW;

STADSDEEL ZUID
-- Bergvennenhoek nr. 64 en 66 (V-20210008): het plaatsen van een dakkapel
(verleend d.d. 6 januari 2021)
-- Suze Groeneweglanden 49 (V-20207196): het bouwen van een carport
(verleend d.d. 7 januari 2021)
-- Suze Groeneweglanden 51 (V-20207194): het bouwen van een carport
(verleend d.d. 7 januari 2021)

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

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)
B1	VERLEENDE MAATWERKVOORSCHRIFTEN
STADSDEEL CENTRUM
-- Kalimantanstraat 54 E (V-2021-0037): het
stellen van een maatwerkvoorschrift aspect
Aavalwater (verleend d.d. 6 januari 2021)
STADSDEEL ZUID
-- Wesseler-nering 22 (V-2020-6988): het
stellen van een maatwerkvoorschrift aspect
geluid (verleend d.d. 7 januari 2021)
C	VERKEERSBESLUITEN
Burgemeester en Wethouders van
Enschede,

Vereiste van besluit
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de
Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing
of verwijdering van de in artikel 12 van het
Besluit administratieve bepalingen betreffende
het wegverkeer genoemde verkeerstekens,
evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt
gewijzigd.
Belangenafweging en motivering
Het zoveel mogelijk waarborgen van de
vrijheid van verkeer voor de gehandicapte,
(conform artikel 2 lid 1 WVW).
Besluiten:
Door plaatsing van bord model E6 van de
bijlage I van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990:
Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan:
1.	Vastertlanden in de nabijheid van huisnummer 87.
2.	Markveldebrink in de nabijheid van huisnummer 322.
3.	Brinkstraat in de nabijheid van huisnummer 348.
4.	Ruzinklanden in de nabijheid van huisnummer 1.
5.	Carel Fabritiusstraat in de nabijheid van
huisnummer 55.
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6.	De Posten in de nabijheid van huisnummer
155 18.
Door verwijdering van bord model E6 van de
bijlage I van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990:
Het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan:
1.	Lintveldebrink in de nabijheid van huisnummer 318.
2.	Vederkruidlaan in de nabijheid van huisnummer 11.
3.	Dr. Coppesstraat in de nabijheid van huisnummer 40 217.
4.	Populierstraat in de nabijheid van huisnummer 40.
Als u het niet eens bent met één van deze
besluiten, dan kunt u binnen zes weken een
bezwaarschrift indienen. Dit kan tot en met
dinsdag 23 februari 2021.
Stuurt u uw bezwaarschrift aan:
Gemeente Enschede
Commissie Bezwaarschriften
Postbus 20
7500 AA ENSCHEDE
In het bezwaarschrift vermeldt u:
- de datum van uw bezwaarschrift
-	de datum van vermelding in de digitale
Staatscourant
- uw naam en adres
-	tegen welk besluit u bezwaar maakt (o.v.v.
kenmerk 2100001101)
-	wat uw bezwaren tegen dat besluit zijn.
Daarna ondertekent u het bezwaarschrift.
Heeft u vragen over een bezwaar, dan kunt
u bellen met Team Rechtsbescherming en
Mediation, telefoonnummer (053) 481 81 31.
Aldus vastgesteld op woensdag 13 januari
2021.
STADSDEEL CENTRUM
-- Cromhoffsbleekweg (V-2021-0017):
Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische
voertuigen (besluit genomen d.d. 6 januari
2021)
D	INSTEMMINGSBESLUITEN
VOOR HET LEGGEN VAN
	KABELS EN LEIDINGEN
STADSDEEL CENTRUM
-- Boulevard 1945 372A (V-2020-7204):
het aanleggen van een distributiekabel
(verleend d.d. 5 januari 2021)
-- De Ruyterlaan-Parkweg (kruispunt)
(V-2020-7213): het aanleggen van bekabeling t.b.v. VRI-installatie (verleend d.d.
5 januari 2021)
-- Reinier de Hossonpad 12 (V-2020-7141):
het aanleggen van een drinkwaterleiding
(verleend d.d. 6 januari 2021)
STADSDEEL NOORD
-- Vergertweg 242 (V-2020-6867): het
aanleggen van een glasvezelkabel
(verleend d.d. 6 januari 2021)
STADSDEEL OOST
-- Gronausestraat- Heidevlinder (kruispunt) (V-2020-7220): het aanleggen van
bekabeling t.b.v. VRI-installatie (verleend
d.d. 6 januari 2021)
-- Gronausestraat-Zwarteweg (kruising)
(V-2020-7224): het aanleggen van bekabe-

------

ling t.b.v. VRI-installatie (verleend d.d.
7 januari 2021)
Kuipersdijk 430 (V-2020-7222): het
aanleggen van een middenspanningskabel
(verleend d.d. 6 januari 2021)
Lenteweg 5 (V-2020-7236): het verleggen/
vervangen van kabels (verleend d.d.
7 januari 2021)
Menuetstraat 3 (V-2020-7066): het
vervangen van een Coax-kabel (verleend
d.d. 5 januari 2021)
Ouverturestraat 56A (V-2020-7038): het
aanleggen van een CIA-netwerk t.b.v.
telecom (verleend d.d. 5 januari 2021)
Schipholtstraat 199 (V-2020-6953): het
verwijderen van een gasleiding vanaf de
hoofdleiding tot in de woning (verleend d.d.
5 januari 2021)

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)
E1.1 ACCEPTATIE MELDING
		ACTIVITEITENBESLUIT
STADSDEEL CENTRUM
-- Kalimantanstraat 54 E (V-2020-7215): het
starten van het bedrijf Tousjee (geaccepteerd d.d. 6 januari 2021)
E1.2 ACCEPTATIE MELDING
		BRANDVEILIGGEBRUIK
STADSDEEL NOORD
-- Capitool 25 (V-2020-4106): melding
brandveilig gebruik t.b.v. huisvesting
studententeams en werkplaats (geaccepteerd d.d. 6 januari 2021)
Tegen vorenstaande meldingen staat geen
bezwaar en/of beroep open.

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.
O
 nder 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;
g.	Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder;
h. Ruimtelijk relevante beleidsnota’s.
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. 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: ‘zienswijze 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. Indien het ruimtelijk plan ten opzichte van het ontwerpplan of
ontwerp-besluit bij de vaststelling niet is gewijzigd kan geen beroep worden ingesteld door
de belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan
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worden verweten dat hij geen zienswijze tegen
het ontwerp-plan of ontwerp-besluit naar voren
heeft gebracht. 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.
G	TERVISIELEGGING
ONTWERP-BESLUIT
HOGERE GRENSWAARDEN
STADSDEEL CENTRUM
ONTWERP-BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE Broekheurnerweg 26-28
Burgemeester en wethouders van Enschede
delen mede dat zij voornemens zijn hogere
grenswaarden vast te stellen voor de ten
hoogste toelaatbare geluidsbelasting.
In het besluit worden hogere grenswaarden
vastgesteld als bedoeld in artikel 110a van de
Wet geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai. De hogere grenswaarden (48 dB) zijn
noodzakelijk t.b.v. de bouw van 2 woningen
aan de Broekheurnerweg 26-28.
Inzien ontwerpbesluit
Het ontwerp-besluit met de daarbij behorende
stukken ligt van 14 januari 2021 tot en met 24
februari 2021 voor een ieder ter inzage.
Nadere toelichting of besluit inzien op
stadskantoor is niet mogelijk:
Vanwege de verscherpte 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 ontwerp-besluit hogere grenswaarden.
Heeft u vragen of wit u een nadere toelichting?
Wilt u vragen stellen over het ontwerpbesluit
of een nadere toelichting ontvangen? Dan
kunt u een email sturen aan
vergunning@enschede.nl. Wij verzoeken u
in de mail ‘hogere grenswaarden Broekheurnerweg 26-28’, uw naam en telefoonnummer
te vermelden. Het stellen van vragen via de
email wordt niet gezien als het indienen van
een zienswijze.
Reageren
Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan
een ieder naar keuze schriftelijk of digitaal
een zienswijze omtrent dit ontwerp-besluit
naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Onder het bovenstaande kopje ‘Ruimtelijke plannen Algemeen,
procedures – zienswijzen naar voren brengen’
staan daarvoor de mogelijkheden. Vanwege
de verscherpte maatregelen tegen het
coronavirus is het voorlopig niet mogelijk om
een afspraak te maken voor het indienen van
een mondelinge zienswijze.

