EnschedeCentraal

Huis aan Huis • woensdag 6 mei 2020 • 12 

W W W. E N S C H E D E . N L

GEMEENTERAAD EN
RAADSCOMMISSIES

LET OP: vergaderingen gemeenteraad en
commissies gaan voorlopig online door
Sinds 20 april zijn de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies weer begonnen.
In ieder geval tot en met de raadsvergadering van
maandag 25 mei worden alle openbare vergaderingen online gehouden en zijn ze live (en achteraf)
te volgen via de livestream op
www.enschede.nl/bestuur. Het betreft in ieder geval
de volgende vergaderingen:
• Raadsvergaderingen
• Stedelijke commissie
• alle stadsdeelcommissies
• Commissie Omgevingsbeleid
Al deze vergaderingen worden vanuit de raadzaal in
het stadhuis uitgezonden, waar de voorzitter en de
commissiegriffier de vergaderingen leiden. De raadsen commissieleden en de wethouders doen digitaal
mee vanaf een andere plek.
Het is nog onbekend wanneer de vergaderingen van
raad en commissies weer gewoon fysiek kunnen
plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de RIVM-richtlijnen.
Voorlopige planning
In tegenstelling tot bij fysieke vergaderingen, is
gebleken dat het bij digitale vergaderingen verstandig
is om niet teveel onderwerpen op één agenda te
behandelen. Dat heeft gevolgen voor het vergaderschema. Daarom zijn in de meivakantie de volgende
extra vergaderingen gepland:
Donderdag 7 mei
Stedelijke commissie. Aanvang: 19:30 uur. Onderwerp: Brief Bestuurlijke boetes.Kijk voor de volledige
agenda op enschede.nl/bestuur.
Maandag 11 mei
Raadscommissie Omgevingsbeleid. Aanvang 15.30
uur. Onderwerpen: advies aan Stedelijke commissie
inzake Nota’s van Uitgangspunten Energievisie en
Visie Landelijk gebied. Kijk voor de volledige agenda
op enschede.nl/bestuur.
Stedelijke commissie. Aanvang: 19.30 uur. Onderwerp: Raadsvoorstel Subsidieverordening Creatieve
Broedplaatsen. Randprogramma*: Integrale Aanpak
Maatschappelijke opvang en Actieplan Dak &
thuisloze jongeren. Kijk voor de volledige agenda op
enschede.nl/bestuur.
* Het randprogramma is vooralsnog alleen voor
raadsleden toegankelijk en wordt niet live
gestreamd, maar achteraf op de website gepubliceerd.
Bezoekers en sprekers bij digitale commissievergaderingen
Het is niet mogelijk om de diverse vergaderingen
fysiek bij te wonen in de raadzaal, óók niet met
inachtneming van de RIVM-voorschriften. 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 uw inbreng bij de commissie komt en
kan er eventueel voor zorgen dat u toegang krijgt tot
de digitale vergadering.
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

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

enschede.nl

Heeft u nog vragen over dit bericht of andere raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar
raadsgriffie@enschede.nl
Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter:
@raad053 en #raad053

LANDELIJK 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:
KDV Twekkie, Schietbaanweg 30, 7521 DB
Enschede
Registratienummer 216168296. Met ingang van
9 maart 2020; eigen verzoek houder.
KDV de Zevenster, Zevensterstraat 3, 7521 GN te
Enschede
Registratienummer 179136616. Met ingang van
9 maart 2020; 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).
A	INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
VOOR DE ACTIVITEIT(EN)

STADSDEEL CENTRUM
-- Begoniastraat 169 (V-2020-2444): het vergroten
van een woonhuis (ingediend d.d. 25 april 2020)
-- De Coöperatie (Cobercoterrein), kavel E4
(V-2020-2433): het bouwen van een woonhuis
(ingediend d.d. 23 april 2020)
-- Schuttersveld (achter Hengelosestraat 123)
(V-2020-2382): het bouwen van een supermarkt/
discount (ingediend d.d. 21 april 2020)
STADSDEEL OOST
-- Najaarsweg 15 (V-2020-2356): het aanleggen
van een uitweg (ingediend d.d. 21 april 2020)
-- Hoge Boekelerweg 255 (V-2020-2439): het
reconstrueren en vernieuwen van een oprijlaan en
verharding rond het woonhuis (ingediend d.d. 24
april 2020)
-- Oosterstraat t.h.v. nr. 63 en voor nr. 49 (V-20202397): het vellen van 2 zomereiken (ingediend
d.d. 22 april 2020)
-- Pitruslaan 15 te Enschede (V-2020-2452): het
aanleggen van een uitweg (ingediend d.d. 25 april
2020)
-- Ribbelerbrinkstraat 63 (V-2020-2376): handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v.
bezorgen en afhalen van maaltijden (ingediend
d.d. 21 april 2020)
-- Valeriaanlaan 14 (V-2020-2438): het plaatsen van
een dakkapel (ingediend d.d. 24 april 2020)
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STADSDEEL WEST
-- Beldershoekweg 250 (Rijksmonument)
(V-2020-2377): het restaureren van boerderij
Menzo (ingediend d.d. 21 april 2020)
-- Emanuel de Wittestraat 5 (V-2020-2355): het
aanleggen van een 2e uitweg (ingediend d.d.
21 april 2020)
-- Simon de Vliegerstraat 50 (V-2020-2436): het
plaatsen van een nokverhoging op een woning
(ingediend d.d. 24 april 2020)
-- Willem de Clercqstraat 10 (V-2020-2442): het
verwijderen van asbesthoudende vlakke beplating
(ingediend d.d. 24 april 2020)
-- Windmolenweg 115 (V-2020-2402): Het
vergroten van een woonhuis (ingediend d.d.
22 april 2020)
A1.1 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
-- Haaksbergerstraat 149 119 (V-2020-2325): het
verwijderen van een asbesthoudende dorpel en
board (ingediend d.d. 21 april 2020)
-- Oude Markt 21 (V-2020-2347): het verwijderen
van asbesthoudende beglazingskit (ingediend d.d.
21 april 2020)
STADSDEEL NOORD
-- Bergweg 150 (V-2020-2369): het verwijderen van
asbesthoudende platen (ingediend d.d. 22 april
2020)
-- Bergweg 152 (V-2020-2445): het verwijderen van
asbesthoudende platen (ingediend d.d. 24 april
2020)
-- Eschbeekweg 42 (V-2020-2329): het slopen van
een gebouw met asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 21 april 2020)
-- Haverrietweg 120 (V-2020-2447): het gedeeltelijk slopen van een gebouw met asbesthoudend
dakbeschot en vlakke plaat (ingediend d.d.
27 april 2020)
-- IJsselstraat 23 (V-2020-2432): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend d.d.
23 april 2020)
-- Vanekerstraat 284 (V-2020-2327): het verwijderen van asbesthoudende platen (ingediend d.d.
21 april 2020)
STADSDEEL OOST
-- Gladiolenstraat 69 (V-2020-2344): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend
d.d. 21 april 2020)
-- Gladiolenstraat 73 (V-2020-2326): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend
d.d. 21 april 2020)
-- Resedastraat 13 (V-2020-2435): het verwijderen
van een asbesthoudende schoorsteen en bloembakken (ingediend d.d. 23 april 2020)
-- Twickellaan 1 (V-2020-2446): het verwijderen van
asbesthoudende platen (ingediend d.d. 25 april
2020)
-- Van der Waalslaan 3 (V-2020-2441): het verwijderen van asbesthoudende platen (ingediend d.d.
24 april 2020)
STADSDEEL WEST
-- Beldershoekweg 200, Boekelerhofweg 25 en
50 en Wullenweg 101 (Landgoed Boekelerhoff)
(V-2020-2357): het verwijderen van asbesthoudende materialen van agrarische opstallen (ingediend d.d. 22 april 2020)
-- Meester De Wolfstraat 40 (V-2020-2348): het
slopen van een bedrijfspand (ingediend d.d.
21 april 2020)
-- Poolmansweg 64 (V-2020-2437): het verwijderen
van asbesthoudende materialen van een schuur
(ingediend d.d. 23 april 2020)
-- Rembrandtlaan 135 (V-2020-2346): het verwijderen van een asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 21 april 2020)
-- Thomas de Keyserstraat 117, 119, 120, 121,
123, 125, 126, 127, 136, 148, 172, 174, 176, 178,
180 en 182 (V-2020-2350): het verwijderen van
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op enkele straten blijft bedieningsverkeer op gedeelten ervan en met enige beperking mogelijk.

Wegafsluitingen en verkeersbelemmeringen
Wegafsluitingen en verkeersbelemmeringen

1 Institutenweg t.h.v. nr. 50, van 11 mei t/m 14 mei 2020. Werkzaamheden Enexis.
2 Blekertraat, het gedeelte tussen het Blekerpad/De korte boog en de Veldkampstraat, tot 9 mei 2020. Rioleringswerkzaamheden.
3 Boddenkampsingel buitenring, het gedeelte tussen de Walhofstraat en de Boddenkampstraat, t/m 17 juni 2020. Groot
onderhoud.
4 Emmastraat, het gedeelte tussen de Nassaustraat en de Haaksbergerstraat, t/m mei 2020. Werkzaamheden Kop Boulevard.
5 Fazantstraat, het gedeelte tussen de Dr. Van Damstraat en de Moutlaan, t/m 22 mei 2020. Aanleg Warmtebaan
15

8

1

10

7 Fazantstraat, het gedeelte tussen de Hulsmaatstraat en de Koolmeesstraat, t/m 20 november 2020. Bouw appartementen
en woningen.

12

6

3

8 IJsselstraat, het gedeelte tussen de Rijnstraat en de Lijsterstraat, t/m 15 mei 2020. Aanleg Warmtebaan.

11

4
2

6 Fazantstraat het gedeelte tussen de Hopstraat en de Koolmeesstraat, t/m 22 mei 2020. Aanleg warmtenet.

7

5

14
9

13

16

9 Nijverheidstraat tot Pijpenstraat hoek Beltstraat, Haaksbergerstraat vanaf voormalig ingang MST tot en met rotonde
Boulevard 1945 afgesloten voor verkeer, tot juni 2020. Toegang tot Van Heekgarage - West blijft mogelijk. Verkeer wordt
deels omgeleid via de M.H. Tromplaan. Aansluiting Tromplaan op de Ruyterlaan aan de zijde van het Saxion, afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer.
10 parkeergarage Stationsplein, afgesloten t/m 15 juni 2020. Onderhoudswerkzaamheden parkeergarage.
11 Beltstraat, het gedeelte tussen Boulevard 1945 en de Pijpenstraat, t/m eind mei 2020. Werkzaamheden Kop Boulevard.
12 Schurinksweg, het gedeelte tussen de Voortsweg en de Blijdensteinlaan, t/m 19 juni 2020. En het kruispunt Schurinksweg met de Voortsweg, t/m 15 mei 2020. Aanleg riolering en drainage.
13 Perikweg, het gedeelte tussen de Variksweg en de Javastraat, van 11 mei t/m 15 mei 2020. plaatsen putten.
14 De Klomp (stadserf), het gedeelte tussen de Oldenzaalsestraat en de Heurne, t/m 20 mei 2020. Aanbrengen bestrating.
15 Noord Esmarkerrondweg, tussen de Oldenzaalsestraat en de Stokhorstlaan, t/m 20 juni 2020. Aanleg kabels en
leidingen.
16 Schipholtstraat, van 11 mei t/m 16 mei 2020. Aanleg verkeersdrempels.

Voor meer actuele informatie over de wegwerkzaamheden: kijk op
enschede.nl/wegwerkzaamheden
asbesthoudende vensterbanken (ingediend
d.d. 22 april 2020)
STADSDEEL ZUID
-- Oude Buurserdijk 62 (V-2020-2443): het
slopen van een gebouw en garage (ingediend d.d.
24 april 2020)
-- Wienebrink 45 (V-2020-2351): het verwijderen van asbesthoudend koord in een
trafostation (ingediend d.d. 22 april 2020)
A1.2	INGEDIENDE MELDING
BRANDVEILIG GEBRUIK
STADSDEEL CENTRUM
-- Schuttersveld (achter Hengelosestraat
123) (V-2020-2379): melding brandveilig
gebruik t.b.v. winkelfunctie (supermarkt/
discount) (ingediend d.d. 21 april 2020)
A1.3 INGEDIENDE MELDINGEN
KAPPEN VAN EEN BOOM
STADSDEEL NOORD
-- Voortmansweg, naast nr. 45 (V-20202375): het kappen van 1 eik (ingediend d.d.
21 april 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 bezwaar-

schriften worden ingediend en er wordt
geen correspondentie over gevoerd.
A2 VERLENGING BESLISTERMIJN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van Enschede
maken bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben
besloten voor de volgende aanvragen de
beslistermijn te verlengen met een termijn van
maximaal zes weken:
STADSDEEL CENTRUM
-- Korte Haaksbergerstraat 31 (V-20201336): handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening t.b.v. wijziging gebruik
(nieuwe uiterste beslistermijn d.d. 8 juni
2020)
STADSDEEL OOST
-- Hyacintstraat 40 B (V-2020-0391):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. wijzigen bestemming bedrijf
in wonen en werken (nieuwe uiterste
beslistermijn d.d. 3 juni 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)

B1	VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
REGULIERE PROCEDURE
STADSDEEL CENTRUM:
-- Ariënsplein 1 (bouwdeel 14 en 16)
(V-2020-2068): het aanbrengen van een
lijmwapening (verleend d.d. 28 april 2020)
-- Hoge Bothofstraat 41 (V-2020-2003): het
plaatsen van raamkozijnen in voorgevel
(verleend d.d. 24 april 2020)
-- Langestraat 24 (Rijksmonument)
(V-2020-1785): het gedeeltelijk intern
slopen van de kantine en 1e verdieping van
het Stadhuis (verleend d.d. 28 april 2020)
STADSDEEL NOORD:
-- Brandemaatweg 105 (V-2020-2279): het
vellen van 1 eik (verleend d.d. 29 april
2020)
-- Dr. Zamenhoflaan, t.h.v. nr. 175 (V-20202174): het vellen van 4 berken (verleend
d.d. 28 april 2020)
-- Haverrietweg 120 (V-2020-0102): het
verbouwen van een boerderij (verleend d.d.
24 april 2020)
-- Hofmeijerweg 300, t.h.v. Noordweg 25
(V-2020-1497): het verharden van een
zandcunet (verleend d.d. 28 april 2020)
-- Horstlindelaan, t.h.v. nr. 106 (V-20202184): het vellen van 1 linde (verleend d.d.
23 april 2020)
-- Vanekerbeekweg 50, kavel 101 (V-20201620): het bouwen van een vrijstaand
woonhuis met berging (verleend d.d.
28 april 2020)

STADSDEEL OOST:
-- Siemensstraat 28 (V-2020-2297): het
plaatsen van een erker (verleend d.d.
24 april 2020)
-- Tiemeister 20 (V-2020-1900): het vellen
van 3 knotwilgen (verleend d.d. 29 april
2020)
STADSDEEL WEST:
-- Bernard Roerinkstraat, kavel 329 (De
Bleekerij) (V-2020-1142): het bouwen van
een vrijstaand woonhuis (verleend d.d.
22 april 2020)
STADSDEEL ZUID:
-- Assinklanden 1 t/m 13 (V-2020-0931):
het bouwen van 7 circulaire woonhuizen
(verleend d.d. 24 april 2020)
-- De Posten 135 (V-2020-1489): het slopen
van gebouw "De Patio" (verleend d.d.
22 april 2020)
-- Vlierstraat 115 (V-2020-0560): het vellen
van 3 eiken (verleend d.d. 24 april 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)
B2 G
 EWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
STADSDEEL OOST:
-- Apollolaan 7 (V-2019-6690): het plaatsen
van een schutting (geweigerd d.d. 23 april
2020)
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C VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluit instellen en opheffen van
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Burgemeester en Wethouders van Enschede,
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;
Overwegingen ten aanzien van het besluit:
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.	Roomweg in de nabijheid van huisnummer
254.
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.	Het Leunenberg in de nabijheid van huisnummer 156.
De politie gaat akkoord met bovenstaande
besluiten.
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 16 juni 2020.
Stuurt u uw bezwaarschrift aan:
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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 2000038692)
-	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 6 mei 2020.
STADSDEEL CENTRUM
-- Blekerstraat, tegenover nr. 75 (V-20201566): Aanwijzen gereserveerde parkeerplaats deelauto Greenwheels (besluit
genomen d.d. 24 april 2020)
-- Borneostraat (V-2020-2302): Gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen
elektrische voertuigen (besluit genomen
d.d. 22 april 2020)
-- Oosterstraat, t.h.v. nr. 43C (V-20201569): Instellen laad- en losplaats Oosterstraat (besluit genomen d.d. 24 april 2020)
-- Potgieterstraat (V-2020-2311): Gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen
elektrische voertuigen (besluit genomen
d.d. 22 april 2020)
-- Soerabaiastraat, t.h.v. nr. 10 (V-20202308): Gereserveerde parkeerplaatsen
voor opladen elektrische voertuigen
(besluit genomen d.d. 22 april 2020)
-- Wilhelminastraat, t.h.v. nr. 51 (V-20201559): Aanwijzen gereserveerde parkeerplaats deelauto Greenwheels (besluit
genomen d.d. 24 april 2020)
STADSDEEL NOORD
-- Bamshoevelaan, t.h.v. nr. 23 (V-20201646): Instellen parkeerverbod (besluit
genomen d.d. 24 april 2020)
-- Minister De Savornin Lohmanlaan
(tegenover nr. 71, 69 en 65) (V-20201595): Instellen taxistandplaatsen (besluit
genomen d.d. 24 april 2020)
STADSDEEL OOST
-- Minkmaatstraat, t.h.v.t nr. 324 (V-20202310): Gereserveerde parkeerplaatsen

voor opladen elektrische voertuigen
(besluit genomen d.d. 22 april 2020)
STADSDEEL WEST
-- Thomas de Keyserstraat, nabij nr. 4
(V-2020-1560): Aanwijzen gereserveerde
parkeerplaats deelauto Greenwheels
(besluit genomen d.d. 24 april 2020)
STADSDEEL ZUID
-- Bruggemanlanden, t.h.v. nr. 34 (V-20202307): Gereserveerde parkeerplaatsen
voor opladen elektrische voertuigen
(besluit genomen d.d. 22 april 2020)
D	INSTEMMIONGSBESLUITEN
VOOR HET LEGGEN VAN
KABELS EN LEIDINGEN
STADSDEEL CENTRUM
-- Cromhoffsbleekweg, t.h.v. nr. 126
(V-2020-1891): het aanleggen van glasvezelkabels t.b.v. huisaansluitingen (verleend
d.d. 23 april 2020)
-- Deurningerstraat 4 (V-2020-1849): het
aanleggen van een 4 Lage Spannings-kabels t.b.v. een grootverbruikers-kast
(verleend d.d. 23 april 2020)
-- Molenstraat 23 (V-2020-2085): het
aanleggen van glasvezelkabel (verleend
d.d. 23 april 2020)
-- Raiffeisenstraat, naast nr. 85 (voormalige melkhal) (V-2020-1994): het
aanleggen van laag- en middenspanningskabels (verleend d.d. 23 april 2020)
STADSDEEL NOORD
-- Colosseum 90 (V-2020-1982): het
aanleggen van een koperkabel t.b.v. telecommunicatie (verleend d.d. 23 april 2020)
-- Hengelosestraat 545 (V-2020-1809):
het aanleggen van een laagspanningsnet
(verleend d.d. 22 april 2020)
-- Institutenweg 50 (V-2020-1986): het
aanleggen van een coax-kabel (verleend
d.d. 23 april 2020)
-- Rijnstraat / Eemstraat (V-2020-1820):
het aanleggen van kabel t.b.v. Telecom
(verleend d.d. 22 april 2020)
-- rotonde Landweerweg, t.h.v. Oldenzaalsestraat (V-2020-1873): het verleggen van
de gasleiding (verleend d.d. 22 april 2020)
STADSDEEL OOST
-- Gronausestraat 579 (V-2020-1955): het
aanleggen van een coax-kabel (verleend
d.d. 23 april 2020)
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STADSDEEL WEST
-- Losplaats 10 (V-2020-1862): het
aanleggen van glasvezelkabel (verleend
d.d. 23 april 2020)
-- Oogstplein 26, J.H.W. Robersstraat,
Dr. Van Hoekstraat, Haaksbergerstraat
(V-2020-1818): het aanleggen van kabels
t.b.v. Telecom (verleend d.d. 23 april 2020)
STADSDEEL ZUID
-- Bergvennenhoek (Beekwoude) (V-20201811): het aanleggen van een stadsverwarmingsleiding (verleend d.d. 22 april
2020)
-- Het Bijvank 83, 87, 89A, 91, 91A en 93
(V-2020-1854): het aanleggen van een
coax-kabel (verleend d.d. 23 april 2020)
E1.1	ACCEPTATIE MELDING
ACTIVITEITENBESLUIT
STADSDEEL OOST
-- Gronausestraat 425 (V-2019-7038): het
veranderen van het bedrijf Huuskes BV
(geaccepteerd d.d. 26 maart 2020)
-- Twenteweg 20 (V-2020-1918): het starten
van het bedrijf SiSo-Act (geaccepteerd d.d.
24 april 2020)
STADSDEEL WEST
-- Binnenhaven 24 (V-2020-2093): het
wijzigen van de tenaamstelling. Nieuwe
naam wordt KMRN B.V. (geaccepteerd
d.d. 22 april 2020)
-- Rutbekerveldweg 275 (V-2020-1424): het
starten van het bedrijf Fishing Adventure
(geaccepteerd d.d. 22 april 2020)
F

HANDHAVING

De volgende aanschrijving is uitgegaan:
-- Lonnekerbrugstraat, t.h.v. viaduct Auke
Vleerstraat op Parkeerplaats; aanzegging bestuursdwang: het verwijderen
een auto (Opel Vectra, blauw, kenteken:
76-JT-ZH (eigenaar onbekend)) in de
openbare ruimte, deze zal worden verwijderd op 25 mei 2020. Hierna zal de auto
voor 3 maand opgeslagen worden en
daarna vernietigd worden.

