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RAADSVERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES

ZOMERRECES
In verband met de zomervakantie zijn er de komende
weken géén vergaderingen van gemeenteraad en
commissies. De eerstvolgende vergaderingen na
het zomerreces zijn de Stedelijke commissie van
maandag 9 september en de stadsdeelcommissie
Zuid van dinsdag 10 september. Meer hierover leest
u in de bekendmakingen in de Huis aan Huis van
woensdag 4 september.
De gemeenteraad Enschede wenst u allen een fijne
en gezonde zomervakantie!
Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter:
@raad053 en #raad053

SPREEKUREN WIJKTEAMS ZUID

De spreekuren voor de Wijkteams Zuid (Wesselerbrink en Stroinkslanden Helmerhoek) zullen in
verband met de sluiting van de Wijkwijzers in de
periode van 13 juli t/m 25 augustus, plaatsvinden in
het Servicecentrum Zuid, Wesselerbrinklaan 102.

OPENINGSTIJDEN STADSARCHIEF

Stadsarchief beperkt open in de zomerperiode
Stadsarchief Enschede is van 15-7 t/m 25-8 op
woensdag en vrijdag gesloten voor publiek.
Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de
openingstijden van 8:30-13:30 uur.

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. Concerncommunicatie
t.a.v. redactie gemeentepagina
Postbus 20, 7500 AA Enschede
redactie@enschede.nl
Bezorgklachten Huis aan Huis:
Telefoon: 053-4842446

enschede.nl

A	INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
VOOR DE ACTIVITEIT(EN):

STADSDEEL CENTRUM
-- Brinkstraat 83 (V-2019-4548): het plaatsen van
een toegangstrap t.b.v. verdieping en het dichtzetten van een muur t.b.v. brandcompartimentering (ingediend d.d. 31 juli 2019)
-- Getfertweg 324 (V-2019-4520): het bouwen van
een vrijstaand woonhuis (ingediend d.d. 28 juli
2019)
-- Hoge Bothofstraat 43 (zuidgevel Performance
Factory) (V-2019-4493): het plaatsen van een
Ledscherm t.b.v. reclame-uitingen (ingediend d.d.
25 juli 2019)

-- Koningsplein 1 (V-2019-4426): het bouwen van
een afblaaspunt t.b.v. restaurant Koningsplein
(MST) (ingediend d.d. 24 juli 2019)
-- Stadsgravenstraat 44 (V-2019-4500): het
verbouwen en vergroten van een winkelpand met
appartementen (ingediend d.d. 26 juli 2019)
STADSDEEL NOORD
-- Cort van der Lindenlaan 39 (V-2019-4533): het
plaatsen van een vrijstaand fietsenafdak (ingediend d.d. 28 juli 2019)
-- De Braakweg 180 (V-2019-4551): het vellen van
6 eiken (ingediend d.d. 29 juli 2019)
-- Hengelosestraat 700 (V-2019-4505): het plaatsen
van een zwembad (ingediend d.d. 26 juli 2019)
-- Pantheon 6-8 (V-2019-4439): het uitbreiden van
een kantoorgebouw (ingediend d.d. 25 juli 2019)
-- Scholten Reimerstraat 45 (V-2019-4506):
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
t.b.v. dagbesteding voor ouderen (ingediend d.d.
25 juli 2019)
-- Vanekerbeekweg, t.h.v. nr. 45 (V-2019-4517): het
bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw (ingediend d.d. 27 juli 2019)
STADSDEEL OOST
-- Floraparkstraat 390 (V-2019-4536): het bouwen
van een gymzaal (ingediend d.d. 29 juli 2019)
-- J.J. van Deinselaan 22 (V-2019-4501): brandveilig gebruik t.b.v. De Diekmanhal (ingediend d.d.
26 juli 2019)
-- Kerkstraat 96 (V-2019-4494): het vellen van 4
eiken en 1 acacia (ingediend d.d. 26 juli 2019)
-- Tegelerweg 66 (V-2019-4498): het vellen van 1
eik (ingediend d.d. 26 juli 2019)
-- Zuid Esmarkerrondweg 69 (V-2019-4504): het
vellen van 1 wilg (ingediend d.d. 26 juli 2019)
STADSDEEL WEST
-- Beldershoekweg 245 (V-2019-4557): het vellen
van 2 eiken (ingediend d.d. 30 juli 2019)
-- Keizerweg 12 (V-2019-4502): het vergroten van
een woonhuis t.b.v. een kantoorruimte (ingediend
d.d. 26 juli 2019)
STADSDEEL ZUID
-- Manderbrink 4 (V-2019-4523): brandveilig
gebruik t.b.v. kamerverhuur (ingediend d.d. 29 juli
2019)
-- Poortbultenhoek 53 (V-2019-4543): het plaatsen
van kunststof kozijnen (ingediend d.d. 31 juli
2019)
-- Saasveldbrink 30 (V-2019-4519): het plaatsen
van een poort in een schutting (ingediend d.d. 27
juli 2019)
-- Vastertlanden 1 (V-2019-4503): het plaatsen van
hekwerken t.b.v. galerijen (ingediend d.d. 26 juli
2019)
A1.1	INGEDIENDE EVENEMENTENVERGUNNING
STADSDEEL CENTRUM
-- Boulevard 1945 326 (V-2019-4556): het organiseren van een muziekevenement (VRIJ) op 20
september 2019 (ingediend d.d. 26 juli 2019)
-- H.J. van Heekplein (V-2019-4492): het organiseren van een belevingsevenement met sportactiviteiten op 22 september 2019 (ingediend d.d. 25
juli 2019)
-- H.J. van Heekplein (V-2019-4546): het organiseren van een vlooienmarkt op meerdere data van
1 maart 2020 t/m 6 december 2020 (ingediend
d.d. 28 juli 2019)
STADSDEEL OOST
-- Het Rutbeek (Jacobsrietweg, t.h.v. nr.182)
(V-2019-4495): het organiseren van de Rutbeek
Survivalrun op 22 september 2019 (ingediend d.d.
25 juli 2019)
STADSDEEL WEST
-- Centrum Boekelo (V-2019-4553): het organiseren van een Oude Voertuigendag op 20 oktober
2019 (ingediend d.d. 23 juli 2019)
-- Getfertsingel 45 (V-2019-4564): het organiseren van de Allée Rentrée festival op 27 en 28
september 2019 (ingediend d.d. 31 juli 2019)
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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
-- Getfertweg 125 (V-2019-4545): het verwijderen
van een asbesthoudende plaat (ingediend d.d. 1
augustus 2019)
-- Schuttersveld 5 (V-2019-4452): het slopen van
de fundering en begane grondvloer (ingediend
d.d. 26 juli 2019)
STADSDEEL NOORD
-- Castorstraat 1 t/m 36, Jupiterstraat 9 t/m 17
en 27, Olieslagweg 142 en 144, Polluxstraat
2 t/m 35, Siriusstraat 2 t/m 43. (V-2019-4424):
het verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 25 juli 2019)
-- Kleine Beerstraat 3 (V-2019-4482): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend
d.d. 29 juli 2019)
-- Taurusstraat 12 (V-2019-4483): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend d.d.
29 juli 2019)
-- Voortsweg 228 (V-2019-4526): het verwijderen
van asbesthoudende platen (ingediend d.d. 30 juli
2019)
-- Zevensterstraat 8 (V-2019-4555): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 1
augustus 2019)
STADSDEEL OOST
-- Brinkstraat 332 (V-2019-4432): het slopen van
een winkelpand met asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 26 juli 2019)
-- Gladiolenstraat 1 (V-2019-4478): het verwijderen
van asbesthoudende onderlaag vinylzeil (ingediend d.d. 29 juli 2019)
-- Lage Bothofstraat 165 (V-2019-4430): het
verwijderen van asbest van braakliggend terrein
(ingediend d.d. 25 juli 2019)
STADSDEEL WEST
-- Jan Vermeerstraat 15 (V-2019-4509): het verwijderen van kozijnen en asbesthoudende platen
(ingediend d.d. 30 juli 2019)
-- Remorsstraat 16 (V-2019-4544): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 1
augustus 2019)
-- Wethouder Beversstraat 19 (V-2019-4527):
het verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 30 juli 2019)
STADSDEEL ZUID
-- Lintveldebrink 528 (V-2019-4487): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend
d.d. 29 juli 2019)
-- Vastertlanden 1 t/m 149 (V-2019-4459): het
gedeeltelijk slopen van galerijen (ingediend d.d.
26 juli 2019)
A1.3	INGEDIENDE MELDING
BRANDVEILIG GEBRUIK
STADSDEEL CENTRUM
-- Boulevard 1945 326 (V-2019-4458): melding
brandveilig gebruik t.b.v. muziekevenement VRIJ
(ingediend d.d. 26 juli 2019)
STADSDEEL NOORD
-- Campuslaan 39, 41 en 43 (V-2019-4549):
melding brandveilig gebruik t.b.v. een flatfeest
(ingediend d.d. 31 juli 2019)
-- Reggestraat 38 (V-2019-4429): melding brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur (ingediend d.d.
25 juli 2019)
STADSDEEL OOST
-- J.J. van Deinselaan 22 (V-2019-4443): melding
brandveilig gebruik t.b.v. De Diekmanhal (ingediend d.d. 26 juli 2019)
-- Pater Ten Winkelstraat 3 9 (V-2019-4521):
melding brandveilig gebruik t.b.v. Ariënshuis (ingediend d.d. 29 juli 2019)
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Wegafsluitingen en verkeersbelemmeringen
Wegafsluitingen en verkeersbelemmeringen
1 De brug in de Auke Vleerstraat, afgesloten voor al
het gemotoriseerde verkeer, richting de Westerval t/m
30 augustus. Onderhoud Lonnekerbrug.

2

2 "N737, Vliegveldstraat, het gedeelte tussen de
rotonde Technology Base en kruispunt Frans op de
Bult, van 26 augustus t/m 27 september
2019. Reconstructie door Provincie Overijssel."
3 Cromhoffsbleekweg, aansluiting Getfertsingel, t/m 26
oktober 2019. Aanleg riolering

1

4
5
10
8
6
3

4 Deurningerstraat, vanaf de Boddenkampsingel tot het
kruispunt Walhofstraat/Roomweg en de Beekstraat,
t/m 30 augustus 2019. Ondergronds doortrekken van
warmteleidingen.

7 11
13 15

5 Kottendijk, het gedeelte tussen de Boddenkampsingel en de Deurningerstraat, van 20 augustus t/m 20
december 2019. Herinrichting.

16
12

14

9

9 Getfertsingel, zuiderlijke rijbaan, van 19 augustus t/m
30 augustus 2019. Aanleg riolering.
10 Pijpenstraat, het gedeelte vanaf de Beltstraat tot
ingang bibliotheek, t/m 1 oktober 2019. Werkzaamheden aan Kop Boulevard.
11 Dr. Benthemstraat, het gedeelte tussen de Nicolaas
Beetsstraat en de H.B. Blijdensteinlaan, t/m 9 augustus
2019. Aanleg bestrating.
12 Windbrugstraat, t/m 23 december 2019. Renovatiewerkzaamheden transformatorstation Enexis.
13 Wenninkgaarde, vanaf de parralelweg t/m de Van
Lochemstraat, gefaseerd opengebroken t/m 11
augustus 2019: parralelweg t/m van Essengaarde. Van
12 augustus t/m 13 september 2019: De Essengaarde
tot de Van Lochemstraat. Aanleg warmtebaan.

6 Getfertplein, het gedeelte tussen de Zuiderspoorstraat
en de Getfertweg, t/m 15 november 2019. Bouwwerkzaamheden.

14 Fiets- en voetpaden op de Oldenzaalsestraat vanaf
kruising De Heurne/Hoge Bothofstraat tot Boulevard
1945, tot eind oktober 2019. Werkzaamheden project
Oldenzaalsestraat.

7 Deurningerstraat, het gedeelte tussen de Raiffeisenstraat en de Kottendijk en een deel van de Raiffeisenstraat, van 20 augustus t/m 1 november 2019.
Herinrichting

15 Oldenzaalsestraat, het gedeelte tussen de Heurne
en De Klomp, tot eind oktober 2019. Herinrichting. De
Klomp is bereikbaar vanaf de zijde Boulevard. Faamterrein tot medio augustus bereikbaar.

8 Ripperdastraat t/m de Tromplaan, en Nijverheidstraat 16 Wilhelminastraat, het gedeelte vanaf kruispunt
tot Pijpenstraat hoek Beltstraat, Haaksbergerstraat
Julianastraat tot de Oldenzaalsestraat, tot 1 november
vanaf voormalig ingang MST tot en met rotonde
2019. Aanleggen van een tijdelijke verbinding voor het
Boulevard 1945 afgesloten voor verkeer, tot juni 2020.
project Oldenzaalsestraat.
Toegang tot Van Heekgarage - West blijft mogelijk.
Verkeer wordt deels omgeleid via de M.H. Tromplaan.

Voor meer actuele informatie over de wegwerkzaamheden: kijk op
enschede.nl/wegwerkzaamheden
STADSDEEL WEST
-- Flevolandstraat 25 (V-2019-4428):
melding brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur (ingediend d.d. 25 juli 2019)
-- Straatsburglaan 19 (V-2019-4542):
melding brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur (ingediend d.d. 31 juli 2019)
STADSDEEL ZUID
-- De Reulver 30 (V-2019-4547): melding
brandveilig gebruik t.b.v. Olympic Gym
(ingediend d.d. 30 juli 2019)
-- De Reulver 30 (V-2019-4507): melding
brandveilig gebruik t.b.v. Olympic Gym
(ingediend d.d. 30 juli 2019)
A1.4 INGEDIENDE MELDINGEN
KAPPEN VAN EEN BOOM
STADSDEEL NOORD
-- Minister Loudonlaan 65 (V-2019-4511):
het kappen van 1 eik, 1 den en 1 lariks
(ingediend d.d. 30 juli 2019)
STADSDEEL OOST
-- Elshofplein 3 (V-2019-4422): het kappen
van 1 kastanje (ingediend d.d. 25 juli 2019)
STADSDEEL WEST
-- Annastraat 21 (V-2019-4508): het kappen
van 1 amberboom (ingediend d.d. 30 juli
2019)
-- Meester Oude Groenstraat 12 (V-20194460): het kappen van 1 eik (ingediend d.d.
29 juli 2019)
-- Wicher Nijkampstraat 139 (V-2019-4423):
het kappen van 1 berk (ingediend d.d. 25
juli 2019)

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 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 NOORD
-- Hengelosestraat 527 (V-2019-2624): het
intern verbouwen van het pand en het
wijzigen van de gevels (nieuwe uiterste
beslistermijn d.d. 11 september 2019)
-- Voortmanslaan (Landgoed 't
Amelinkbos) (V-2019-3806): het bouwen
van een landhuis met bijgebouwen (nieuwe
uiterste beslistermijn d.d. 3 oktober 2019)
STADSDEEL OOST
-- Wollegrasstraat 4 (V-2019-3363): het
plaatsen van een dakkapel (nieuwe uiterste
beslistermijn d.d. 26 september 2019)
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)
BO
 NTWERP OMGEVINGSVERGUNNING
STADSDEEL NOORD
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:
-- De Veldmaat 10 (V-2019-1417): brandveilig
gebruik t.b.v. nachtverblijf aan studenten
(studentenkamers)
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van
9 augustus 2019 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 J.H. Onstein, telefoonnummer 053 481 5640.

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 OMGEVINGSVERGUNNINGEN(EN)
REGULIERE PROCEDURE
STADSDEEL CENTRUM
-- De Genestetstraat 21 en 23 (V-20192541): het plaatsen van dakkapellen
(verleend d.d. 1 augustus 2019)
-- Haverstraatpassage 88 en 90 (V-20193257): het vergroten van een pand t.b.v.
kamerverhuur (verleend d.d. 26 juli 2019)
-- Zuiderhagen 43 (V-2019-3010): het
wijzigen van een brandcompartimentering (wijziging op verleende vergunning)
(verleend d.d. 26 juli 2019)
STADSDEEL NOORD
-- Het Sander 19 en 21 (V-2019-3437): het
verbouwen van 2 woningen (verleend d.d.
29 juli 2019)
-- Vliegveldstraat 100C 38 (V-2019-3424):
het intern verbouwen van het pand naar
kantoorruimte (verleend d.d. 26 juli 2019)
-- Vliegveldweg 345 (V-2019-4196):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. het Event Airforce Festival
op 3 augustus 2019 met camping van 2
t/m 4 augustus 2019 (verleend d.d. 29 juli
2019)
STADSDEEL OOST
-- J.J. van Deinselaan 26 (V-2019-1073):
het plaatsen van stalen kleedruimtes met
toiletten (verleend d.d. 1 augustus 2019)
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-- Lage Bothofstraat (V-2019-3631): het
bouwen van 4 patiowoningen (fase 4)
(Blok 16) (verleend d.d. 29 juli 2019)
-- Oliemolensingel 85 (V-2019-3250): het
vergroten van een woonhuis (verleend d.d.
1 augustus 2019)
-- Resedastraat 3 (V-2019-4050): handelen
in strijd met de regels van de ruimtelijke
ordening t.b.v. onzelfstandige bewoning
voor 5 personen (verleend d.d. 30 juli
2019)
-- Schipperhorst 31 (V-2019-3478): het
plaatsen van een dakopbouw (verleend
d.d. 26 juli 2019)
-- Seizoensweg, t.o. nr. 40 / 42 (V-20185967): het bouwen van een bedrijfspand
en het plaatsen van een geluidswand
(verleend d.d. 30 juli 2019)
STADSDEEL WEST
-- Burg Van Veenlaan 242 (V-2019-3827):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. onzelfstandige bewoning
voor 5 personen (verleend d.d. 26 juli
2019)
-- Europalaan 71 C (V-2019-3684):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. onzelfstandige bewoning
voor 5 personen (verleend d.d. 26 juli
2019)
-- Stemlandeweg, achter nr. 2 (V-20194236): het vellen van 1 eik (verleend d.d.
26 juli 2019)
-- Wissinksdijk 133 (V-2019-0970): het
herbouwen van een vrijstaand woonhuis
en bijgebouw (verleend d.d. 26 juli 2019)
STADSDEEL ZUID
-- De Posten 173A (V-2019-3971): het
verbouwen van een winkelpand tot
kapsalon (verleend d.d. 31 juli 2019)
-- Wesseler-nering 21 (V-2019-3625): het
vervangen van gevelmetselwerk (verleend
d.d. 1 augustus 2019)
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 VERLEENDE MAATWERKVOORSCHRIFTEN
STADSDEEL NOORD
-- Jan Vermeerstraat 3 (V-2019-3980):
het stellen van een maatwerkvoorschrift
aspect geluid (verleend d.d. 31 juli 2019)
STADSDEEL WEST
-- Marssteden 216 (V-2019-4101): het
stellen van een maatwerkvoorschrift
aspect Geluid (verleend d.d. 1 augustus
2019)
B3 GEWEIGERDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
STADSDEEL ZUID
-- Wesseler-nering 21 (V-2019-3874): het
wijzigen van de gevel en het gedeeltelijk
aanpassen van de handelsreclame (geweigerd d.d. 1 augustus 2019)
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B4 VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING(EN)
STADSDEEL CENTRUM
-- M.H. Tromplaan 28 en het Volkspark
(V-2019-3883): het organiseren van introductiedagen HOI van 26 t/m 29 augustus
2019 (verleend d.d. 1 augustus 2019)
STADSDEEL NOORD
-- Campus Universiteit Twente (t.o.
gebouw Cubicus) (V-2019-3737): het
organiseren van Faculteitsintroductie EWI
op 21, 25 t/m 28 augustus 2019 (verleend
d.d. 29 juli 2019)
-- Campus Universiteit Twente (V-20192834): het organiseren van Kick-In van 21
t/m 30 augustus 2019 (verleend d.d. 31 juli
2019)
-- Hendrik ter Kuilestraat (Haven) richting
Stadhuis (V-2019-1911): het organiseren
van een sinterklaasintocht op 16 november
2019 (verleend d.d. 29 juli 2019)
STADSDEEL WEST
-- M.H. Tromplaan 28 en het Volkspark
(V-2019-3883): het organiseren van introductiedagen HOI van 26 t/m 29 augustus
2019 (verleend d.d. 1 augustus 2019)
STADSDEEL ZUID
-- Route door zuid Enschede met start/
finish Geessinkbraakweg 25 (V-20192966): het organiseren van Tourrit HWS
Zuidrun 2019 op 15 september 2019
(verleend d.d. 31 juli 2019)

-- Getfertplein 1 (V-2019-3859): melding
brandveilig gebruik t.b.v. De Hofwachter
(geaccepteerd d.d. 29 juli 2019)
-- Hoge Bothofstraat 45 (V-2019-3862):
melding brandveilig gebruik t.b.v. Gebouw
West (geaccepteerd d.d. 29 juli 2019)
STADSDEEL NOORD
-- Gruttostraat 63 (V-2019-4308): melding
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
(geaccepteerd d.d. 26 juli 2019)
-- Reggestraat 38 (V-2019-4429): melding
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
(geaccepteerd d.d. 1 augustus 2019)
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STADSDEEL WEST
-- Burg. Van Veenlaan 242 (V-2019-3797):
melding brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur (geaccepteerd d.d. 30 juli 2019)
-- Europalaan 71 C (V-2019-3685): melding
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
(geaccepteerd d.d. 29 juli 2019)
-- Flevolandstraat 25 (V-2019-4428):
melding brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur (geaccepteerd d.d. 1 augustus
2019)

STADSDEEL OOST
-- Resedastraat 3 (V-2019-4029): melding
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
(geaccepteerd d.d. 31 juli 2019)

Evenement bij mij om
de hoek?

C VERKEERSBESLUITEN
STADSDEEL ZUID
-- Omgeving Usselerveenweg (V-20194360): het instellen van diverse tijdelijke
verkeersmaatregelen t.b.v. Tuckerville op 7
september 2019 (besluit genomen d.d. 26
juli 2019)
D	INSTEMMINGSBESLUITEN
VOOR HET LEGGEN VAN
KABELS EN LEIDINGEN
STADSDEEL NOORD
-- Institutenweg 50 (V-2019-4267): het
aanleggen van glasvezelkabel t.b.v. een
huisaansluiting (verleend d.d. 31 juli 2019)
STADSDEEL OOST
-- Menuetstraat 9 (V-2019-3181): het
aanleggen van COAX kabel (verleend d.d.
26 juli 2019)
STADSDEEL WEST
-- Beneluxlaan 16 (V-2019-4357): het
vervangen van een kabel (verleend d.d. 31
juli 2019)
E1.1 A
 CCEPTATIE MELDING
BRANDVEILIGGEBRUIK
STADSDEEL CENTRUM
-- Bosboom-Toussaintstraat 24 (V-20193365): melding brandveilig gebruik t.b.v.
kamerverhuur (geaccepteerd d.d. 26 juli
2019)

Zó weet je ervan!
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in je wijk
of buurt? Dat kan ook digitaal. Alles over vergunningen,
plannen en voorschriften. Snel en eenvoudig, op elk
moment van de dag slechts één klik verwijderd van de
meest recente berichten.

www.overuwbuurt.overheid.nl
Abonneer je op de e-mailservice of download de app

