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WOENSDAG 11 MEI 2022

Huis aan Huis Enschede

GEMEENTE ENSCHEDE

E N SC H E D E C E N T R A AL
GEMEENTER AA D

OPGELEG DE BESLUITEN

De gemeenteraad vergadert op maandag
16 mei 2022 vanaf 19.00 uur in de raadzaal van
het stadhuis. Van 19.00 tot 19.30 uur vindt het
vragenhalfuurtje voor de raadsleden plaats.
Vanaf 19.30 uur vindt de verdere behandeling
van de raadsagenda plaats waarin het debat
over de bespreekpunten en het behandelen
van de hamerstukken zal plaatsvinden.
Op de agenda staat onder andere ter
bespreking:
▬ Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan
Teesinkbos, vaststellen wijziging 120 van
de Welstandsnota en besluit tot aanwijzing
Teesinkbos als beschermd stads- en
dorpsgezicht
▬ Aanpassing van het kwijtscheldingsbeleid
zoals aangekondigd in de Nota Rondkomen
met je inkomen van 11 november 2020 te
herbevestigen.
Belangstellenden zijn van harte welkom op
de publieke tribune van de raadzaal in het
stadhuis.
Kijk voor de volledige en actuele agenda op
enschede.nl/bestuur.
VOLG DE GEMEENTERAAD VAN ENSCHEDE
VIA TWITTER VIA @RAAD053 EN #RAAD053
DIENSTVERLENING

Door onderhoud kunt u op vrijdag 13 mei 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. Geng
C. Lahdo
R.J.C. Stolk
J. Gevers
B.G.B. Born
V. Cozma
G. Constantin
D.V. Constantin
L. Chu
S. Chu
Y.A. Chu
M. He
P. Nijenhuis
F.J.A. ter Braak
T. Tel

31-08-1997
22-03-1993
26-05-1970
17-08-1986
19-12-2002
06-10-1982
10-11-1980
28-08-2006
14-04-1989
17-08-2018
13-10-2016
24-11-1987
03-10-1982
20-05-1993
23-05-1972

01-04-2022
18-03-2022
18-03-2022
01-01-2022
30-03-2022
07-03-2022
07-03-2022
07-03-2022
01-02-2022
01-02-2022
01-02-2022
01-02-2022
16-03-2022
01-04-2022
04-04-2022

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

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

DATUM
BESCHIKKING

R. Reza
S.R. Lionahr

27-03-1978 29-04-2022
27-02-1979 04-05-2022

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.
VERGUN NINGEN EN MEL DINGEN

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 DE
A C T I V I T E I T (E N):
STADSDEEL NOORD

▬ Lijsterstraat 222 (V-2022-2535): het
plaatsen van een overkapping (ingediend
d.d. 26 april 2022)
▬ Moutlaan (strook 133, kavel 3)

(V-2022-2579): het bouwen van een 2 laags
kantoorpand met bedrijfswoning en het
aanleggen van een uitrit (ingediend d.d.
29 april 2022)
▬ Oldenzaalsestraat 641 (V-2022-2652):
het verbouwen van een schuur tot
mantelzorgwoning (ingediend d.d.
3 mei 2022)
▬ Olieslagweg 58 en 62 (V-2022-2648): het
wijzigen van het bestemmingsplan t.b.v. het
Zone College (ingediend d.d. 3 mei 2022)
▬ Olieslagweg 74 A (V-2022-2583): het
wijzigen van het bestemmingsplan t.b.v. het
gebruik van een magazijn (ingediend d.d.
30 april 2022)
STADSDEEL OOST

▬ Het Eeftink 28 (V-2022-2651):
het vervangen en bijplaatsen van
handelsreclame (ingediend d.d. 3 mei 2022)
▬ Kolibrievlinder 4 (V-2022-2621): het
vergroten van een woonhuis (ingediend d.d.
2 mei 2022)
▬ Padangstraat 74 (V-2022-2647): handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
t.b.v. kamerverhuur (ingediend d.d.
3 mei 2022)
▬ Schildkampstraat 30 (V-2022-2578): het
plaatsen van een dakkapel (ingediend d.d.
1 mei 2022)
▬ Schipholtstraat 172-174 (V-2022-2537):
het wijzigen van de voorgevel (ingediend
d.d. 26 april 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Beckumerstraat 16 (V-2022-2533):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. het gebruik van een
spuitcabine (ingediend d.d. 26 april 2022)
▬ Elferinksweg 106 (V-2022-2576): het
intern verbouwen van een schoolgebouw
t.b.v. een kinderdagverblijf (ingediend d.d.
29 april 2022)
▬ Haaksbergerstraat 347 (V-2022-2559): het
verbouwen van een woonhuis tot bed and
breakfast (ingediend d.d. 28 april 2022)
▬ Ir. Schiffstraat 51 (V-2022-2557): het
vergroten van een bedrijfshal en het
aanleggen van een uitweg (ingediend d.d.
28 april 2022)
▬ Parkweg 143-149 (V-2022-2624): het
verbouwen van een bedrijfspand en het
vervangen van de gevelreclame (wijziging
op reeds verleende vergunning V-20180568) (ingediend d.d. 2 mei 2022)
▬ Poolmansweg 208 (V-2022-2567): het
plaatsen van een nokverhoging (ingediend
d.d. 28 april 2022)
▬ Saffierstraat 31 (V-2022-2540): het
vergroten van een woonhuis t.b.v. een nieuw
slaapvertrek en badkamer (ingediend d.d.
28 april 2022)
STADSDEEL ZUID

▬ Huttensmidhoek 40 (V-2022-2609): het
plaatsen van een dakkapel (ingediend d.d. 2
mei 2022)
A.1 I N G E D I E N D E
EVENEMENTENVERGUNNING
STADSDEEL NOORD

▬ Colosseum 65 (Parkeerplaats P3) en het
Broeierdpad/Elysium (V-2022-2561):
het organiseren van Drive-inn Concert
ToTheMovies op 18 juni 2022 (ingediend d.d.
28 april 2022 )
▬ Schubertlaan/Mozartlaan (grasveld)
(V-2022-2626): het organiseren van een
buurtfeest het Bolhaar Zomerfeest op 2 juli
2022 (ingediend d.d. 29 april 2022)

STADSDEEL OOST

▬ Velveweg 54 (V-2022-2595): het organiseren
van een Open Dag en Braderie op 18 juni 2022
(ingediend d.d. 29 april 2022)
A 1.2 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

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

▬ H.J. van Heekplein 34 (V-2022-2614): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 3 mei 2022)
▬ H.J. van Heekplein 79 en 77 (V-20222573): het slopen van een tussenmuur
(ingediend d.d. 29 april 2022)
▬ In de Hagen 2 t/m 9, 20 t/m 33, 45 t/m 58,
70 t/m 105 (V-2022-2643): het verwijderen
van een asbesthoudende vlakke plaat
(ingediend d.d. 3 mei 2022)
▬ Parallelweg 160 (V-2022-2606):
het verwijderen van asbesthoudende
vensterbanken (ingediend d.d. 2 mei 2022)
▬ Pluimstraat 77 (V-2022-2560): het
verwijderen van asbesthoudende dakplaten
(ingediend d.d. 28 april 2022)
▬ Wooldriksweg 207 (V-2022-2603): het
verwijderen van asbesthoudende golfplaten
(ingediend d.d. 2 mei 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Albert Meijeringstraat 77 (V-2022-2605):
het verwijderen van asbesthoudende platen
(ingediend d.d. 2 mei 2022)
▬ Lekstraat 36 (V-2022-2575): het
verwijderen van asbesthoudende
muurplaten (ingediend d.d. 1 mei 2022)
STADSDEEL OOST

▬ Brinkstraat 344 (V-2022-2589): het
verwijderen van een asbesthoudende pijp
(ingediend d.d. 2 mei 2022)
▬ Dr. Thiadensstraat 12 (V-2022-2541): het
verwijderen van een asbesthoudende vlakke
plaat (ingediend d.d. 28 april 2022)
▬ Oosterstraat 160 (V-2022-2590): het
verwijderen van asbesthoudende platen
(ingediend d.d. 2 mei 2022)
▬ Oostveenweg (Spoor t.h.v. de
Oostveenwegbrug) (V-2022-2607): het
slopen van spoorliggers en spoordwarsliggers
(ingediend d.d. 2 mei 2022)
▬ Palembangstraat 35 (V-2022-2546): het
verwijderen van asbesthoudend board
(ingediend d.d. 28 april 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Beckumerstraat 456 (V-2022-2642): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 3 mei 2022)
▬ Borstelweg 22 (V-2022-2636): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 27 april 2022)
▬ Bruggertstraat 301 (V-2022-2604): het
slopen van 2 schuren en het verwijderen van
asbesthoudende materialen (ingediend d.d.
2 mei 2022)
▬ Elferinksweg 106 (V-2022-2572): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 29 april 2022)
▬ Gabriël Metsustraat 4 (V-2022-2545):
het verwijderen van asbesthoudend vilt
(ingediend d.d. 28 april 2022)
▬ Haaksbergerstraat 405 (V-2022-2584):
het verwijderen van asbesthoudende platen
(ingediend d.d. 1 mei 2022)
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▬ Wethouder Beversstraat 86 (V-20222547): het verwijderen van asbesthoudende
materialen (ingediend d.d. 28 april 2022)
STADSDEEL ZUID

▬ Hanninkhoek 60 (V-2022-2517):
het verwijderen van asbesthoudende
vensterbanken (ingediend d.d.
26 april 2022)
▬ Hertmebrink 153 (V-2022-2634): het
verwijderen van asbesthoudende vlakke
platen en vilt (ingediend d.d. 3 mei 2022)
▬ Kemenadehoek 28 (V-2022-2553): het
verwijderen van een asbesthoudende vlakke
plaat (ingediend d.d. 28 april 2022)
▬ Vastertlanden 183 (V-2022-2577): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 1 mei 2022)
▬ Vastertlanden 222 (V-2022-2548):
het verwijderen van asbesthoudende
vensterbanken (ingediend d.d.
28 april 2022)
A 1.3 I N G E D I E N D E M E L D I N G
BR A N DVEILIG GEBRUIK
STADSDEEL CENTRUM

▬ De Coöperatie 15 10 (V-2022-2635):
melding brandveilig gebruik t.b.v. Jumbo
supermarkt (ingediend d.d. 3 mei 2022)
STADSDEEL OOST

▬ Padangstraat 74 (V-2022-2638): melding
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
(ingediend d.d. 3 mei 2022)
A 1.4 I N G E D I E N D E M E L D I N G
LOZEN BUITEN INRICHTINGEN
STADSDEEL CENTRUM

▬ Blekerstraat 103 (V-2022-2641): het lozen
buiten inrichting t.b.v. bemaling stadsbeek
en fietspad Blekerpad (ingediend d.d.
3 mei 2022)
A 1.5 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

▬ Bilderdijkstraat 12 (V-2022-2543): het
kappen van 3 populieren (ingediend d.d.
28 april 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Chopinlaan t.h.v. de bocht Bizetlaan
(V-2022-2653): het kappen van 1 lijsterbos
(ingediend d.d. 4 mei 2022)
▬ Oldenzaalsestraat 790 (V-2022-2600):
het kappen van 1 eik (ingediend d.d.
2 mei 2022)
RECTIFICATIE HUIS AAN HUIS
04-05-2022:

▬ Vergertweg 257 (V-2022-2458): het
kappen van 1 acacia (ingediend d.d.
25 april 2022)
DIT MOET ZIJN

▬ Malangstraat 89 (V-2022-2458): het
kappen van 1 acacia (ingediend d.d.
25 april 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Acaciaplantsoen 1 (V-2022-2615): het
kappen van 2 fraxinussen (ingediend d.d.
2 mei 2022)
▬ Straatsburglaan 33 (V-2022-2650): het
kappen van 1 ceder (ingediend d.d.
3 mei 2022)

STADSDEEL ZUID

▬ Bekspringhoek 156 (V-2022-2655): het
kappen van 1 es en 1 berk (ingediend d.d.
3 mei 2022)
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.
A 2 VERLENGING BESLISTER MIJN
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 WEST

▬ Josink Esweg, t.h.v. nr. 1 (V-2021-7889):
het bouwen van een bedrijfsgebouw
(nieuwe uiterste beslistermijn d.d.
14 juni 2022)
B ON T W ERPBESLUIT
OMGEVINGSVERGUNNING
STADSDEEL NOORD

▬ Deurningerstraat 450 (V-2022-0691):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. kamerverhuur voor 4 kamers
(verleend d.d. 3 mei 2022
▬ Drienerveldweg 102 (V-2022-2010): het
plaatsen van zonnepanelen (verleend d.d.
29 april 2022)
▬ Hulsmaatstraat 63 (V-2022-0676): het
plaatsen van een dakkapel (verleend d.d.
2 mei 2022)
STADSDEEL OOST

▬ Brinkstraat 333 (V-2022-2381): handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
t.b.v. het bouwen van een verbindingssluis
(verleend d.d. 4 mei 2022)
▬ Broekheenseweg 35 (V-2022-1156): het
aanleggen van een 2de uitweg (verleend
d.d. 29 april 2022)
▬ J.J. van Deinselaan 38 (V-2022-1550): het
plaatsen van een overkapping en dak - en
gevelisolatie (verleend d.d. 2 mei 2022)
▬ - J.J. van Deinselaan nabij 38-40
(sportpark Diekman Oost, twee velden)
(V-2022-2219): het plaatsen van 16
lichtmasten (verleend d.d. 2 mei 2022)
▬ Leliestraat 102 (V-2022-1412): het
plaatsen van een dakkapel (verleend d.d.
29 april 2022)
▬ Petuniastraat 15 (V-2022-2449): het
plaatsen van een dakkapel (verleend d.d.
4 mei 2022)
▬ Vaarwerkhorst 17 (V-2022-1405): het
verwijderen van een schoorsteen en het
veranderen van gevelindelingen (verleend
d.d. 2 mei 2022)
STADSDEEL WEST

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:

▬ Margaretha Roosenboomln 48 (V-20220561): het plaatsen van een overkapping
(verleend d.d. 29 april 2022)

▬ Kopersteden 20 (V-2021-4932): het
uitbreiden van een bedrijfsruimte t.b.v. een
sproeibeitshal met kraanbaan

▬ Gareelhoek 8 (V-2022-1987): het plaatsen
van een dakkapel (verleend d.d.
29 april 2022)
▬ Hanenberglanden 168 (V-2022-0934): het
vergroten van een schuur (verleend d.d.
4 mei 2022)
▬ Veldhaarweg 3 (V-2022-0560): het bouwen
van een ecologisch woonhuis en plaatsen
van 2 tijdelijke woonunits voor maximaal
2 jaar (verleend d.d. 4 mei 2022)

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van
13 mei 2022 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
S. Caglan, telefoonnummer 053 481 .
Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de
uiteindelijke beschikking kan worden ingediend
als ook een zienswijze is ingebracht tegen de
ontwerpbeschikking.
B 1 V E R L E E N D E O M G E V I N G SV E R G U N N I N G(E N) R E G U L I E R E
PROCEDURE
STADSDEEL NOORD

▬ De Hems 20 (V-2022-1573): het plaatsen
van 2 scoreborden (verleend d.d.
29 april 2022)

STADSDEEL ZUID

B 2 V ERLEE N D E O M GE V I N G SV E R G U N N I N G(E N) V O O R D E
A C T I V I T E I T ‘K A P P E N’

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 NOORD

▬ Eschbeekweg t.h.v. nr. 42 (V-2022-2182):
het vellen van 1 wilg (verleend d.d.
28 april 2022)
▬ Hegeboerweg naast nr. 107 (V-20222181): het vellen van 1 beuk (verleend d.d.
2 mei 2022)
▬ Zuidkampweg 31 (V-2022-1990): het vellen
van 1 beuk (verleend d.d. 28 april 2022)
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)

B3 VERLEENDE
E V E N E M E N T E N V E R G U N N I N G(E N)
STADSDEEL CENTRUM

▬ Parkweg t.h.v. nr. 49 (Volkspark) (V2022-1931): het organiseren van het Mout
Bierfestival op 5 t/m 7 augustus 2022
(verleend d.d. 3 mei 2022)
▬ Volkspark (V-2022-1020): het
organiseren van het grootste reuzenrad
van NL (Smakenrad) met restaurant van
2 december 2022 t/m 8 januari 2023
(verleend d.d. 28 april 2022)
▬ Willem Wilminkplein (V-2022-1285):
ADVIES 27-4 het organiseren van het
studentenevenement Stadscantus op 18 mei
2022 (verleend d.d. 2 mei 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Drienerlolaan 5 (Campus Universiteit
Twente) (V-2022-0427): het organiseren
van de UT-Triathlon op 15 mei 2022
(verleend d.d. 4 mei 2022)
▬ G.J. van Heekpark (V-2022-1796): het
organiseren van foodfestival Stoer Voer op
26 t/m 29 mei 2022 (verleend d.d. 2 mei
2022)
▬ Meteorenstraat (groenstrook
Twekkelerzoom) (V-2022-1991): het
organiseren van het Zomerfestival
Twekkelerveld op 11 juni 2022 (verleend
d.d. 2 mei 2022)
▬ Vliegveldweg 345 (Hangar 10) (V-20222037): het organiseren van Orphee et
Euridice op 3, 4 en 6 juni 2022 (verleend d.d.
2 mei 2022)
▬ Vliegveldweg 345 (Hangar 11) (V-20221185): het organiseren van de eRIC beurs
2022 op 18 en 19 mei 2022 (verleend d.d.
3 mei 2022)
C VER K EERSBESLUITEN
STADSDEEL CENTRUM

▬ C.F. Klaarstraat 14 (220003508):
Verkeersbesluit opheffen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
(besluit genomen11-05-2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Dollardstraat 55-1 (220041933):
Verkeersbesluit opheffen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
(besluit genomen 11-05-2022
▬ Schorpioenstraat 259 (2200041907):
Verkeersbesluit opheffen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
(besluit genomen 11-5-2022)
STADSDEEL OOST

▬ Kotkampweg t.h.v. nr. 44
(voetbalvereniging Sparta) (V-20222184): Verkeersbesluit instellen algemene
gehandicaptenparkeerplaatsen (besluit
genomen d.d. 3 mei 2022)
▬ Oostweg t.h.v. kruispunt met de
Schukkinkweg (V-2022-2185): opheffen
maximumsnelheid van 60 km/u (besluit
genomen d.d. 3 mei 2022)
STADSDEEL WEST

▬ B.W. ter Kuilestraat 237 (2200041964):
Verkeersbesluit opheffen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
(besluit genomen dd. 11-mei-2022)
▬ Bleekhofstraat 421 (2200041970):
Verkeersbesluit opheffen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
(besluit genomen dd. 11-mei-2022)
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▬ Oorthuishoek 9 (2200041933):
Verkeersbesluit instellen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
(besluit genomen 11 mei 2022)
▬ Hertmebrink 99 (2200041889):
Verkeersbesluit instellen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
(besluit genomen 11 mei 2022)

▬ Nijlandweg t.h.v. nr. 16 (V-2022-2078):
het verwijderen van kabels (verleend d.d.
4 mei 2022)

▬ Hendrik ter Kuilestraat 161 (V-20216421): het verhuizen van de Firma Electrotex
(geaccepteerd d.d. 28 april 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)

STADSDEEL ZUID

D INSTEM MINGSBESLUITEN VOOR

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

H E T L E G G E N VA N K A B E L S E N

AC TIV ITEITENBESLUIT

LEIDINGEN
STADSDEEL CENTRUM

▬ Ledeboerstraat 38 (V-2022-2129): het
aanleggen van een warmtenet (verleend
d.d. 2 mei 2022)
▬ Veldkampstraat t.h.v. nr. 24 (V-20222372): het aanleggen van een C9 kabel
(verleend d.d. 2 mei 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Bolhaarslaan, vanaf t.h.v. nr. 12 naar
nr. 20 (V-2022-2161): het aanleggen van
glasvezelkabel (verleend d.d. 2 mei 2022)
▬ Brouwerijstraat t.h.v. nr. 2 tot aan de
Beekstraat t.h.v. nr. 210 (V-2022-2282): het
aanleggen van laagspanningskabels t.b.v.
huisaansluitingen (verleend d.d. 2 mei 2022)

STADSDEEL NOORD

▬ Institutenweg 50 (V-2022-0106):
het veranderen van het bedrijf Encapson
(geaccepteerd d.d. 29 april 2022)
▬ Institutenweg 50 (V-2022-0120): het
veranderen van het bedrijf Bond3D International
B.V. (geaccepteerd d.d. 29 april 2022)
▬
STADSDEEL OOST

▬ J.J. van Deinselaan 38 (V-2022-1747):
het verhuizen van het bedrijf EFC PW 1885
(geaccepteerd d.d. 29 april 2022)
STADSDEEL WEST

▬ Brouwerslaan 1 (V-2022-1879): het
veranderen van het bedrijf Grolsche
Bierbrouwerij Nederland (geaccepteerd d.d.
29 april 2022)

E 1.2 A C C E P TAT I E M E L D I N G
LOZEN BUITEN INRICHTINGEN
STADSDEEL NOORD

▬ Wesselerweg 15 (V-2022-2198): het
veranderen van het bedrijf Kinderboerderij
de Wesseler (geaccepteerd d.d. 2 mei 2022)

▬ Eschbeekweg 54 (V-2022-1916):
melding lozen buiten inrichtingen t.b.v. het
realiseren van een gesloten VBWW systeem
(geaccepteerd d.d. 28 april 2022)

E 1.1 A C C E P TAT I E M E L D I N G

Tegen vorenstaande meldingen staat geen
bezwaar en/of beroep open.

BR A N DVEILIGGEBRUIK
STADSDEEL CENTRUM

▬ Haaksbergerstraat 55 (V-2022-2410):
melding brandveilig gebruik t.b.v.
kantoorruimten MST (geaccepteerd d.d.
3 mei 2022)
STADSDEEL NOORD

▬ Deurningerstraat 482 (V-2021-4688):
melding brandveilig gebruik t.b.v.
kamerverhuur (geaccepteerd d.d.
3 mei 2022)
▬ Hengelosestraat 585 (V-2022-1883):
melding brandveilig gebruik t.b.v. een
kantoorpand (geaccepteerd d.d.
4 mei 2022)

