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ZOMERRECES

In verband met de zomervakantie zijn er de komende
weken géén vergaderingen van gemeenteraad en
commissies. De eerstvolgende vergadering na het
zomerreces is de raadscommissie Omgevingsbeleid en de Stedelijke commissie van maandag 6
september. Meer hierover leest u in de bekendmakingen in de Huis aan Huis van woensdag 1
september.
De gemeenteraad Enschede wenst u allen een fijne
en gezonde zomervakantie!
Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter:
@raad053 en #raad053

ADRESONDERZOEK

De personen hieronder staan niet meer ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP)
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
Geb.datum
uitgeschre		
ven per
		
C.D. Iza Miniguano
03-04-1999
28-05-2021
P. Karekezi
22-05-1986
07-06-2021
S. Ekici
09-06-1971
02-06-2021
S.K.A. Altinbaş
12-07-2001
18-05-2021
I.M. Morillo van Schaik 04-10-1997
02-06-2021
F.S. Adamus
08-10-1983
01-06-2021
A.Dris Mohamed
14-02-1995
26-05-2021
Y. Zhong
21-05-1993
26-05-2021
P.P. Holtkamp
22-02-1982
27-05-2021
A.Leusing
30-08-1992
27-05-2021
A.Afrsten
24-05-1994
27-05-2021
S.H. Erler
03-03-1995
27-05-2021
M.J. Williams
02-10-1992
27-05-2021
M. Li
16-11-1991
28-05-2021
G. da Penha
16-06-1998
01-06-2021
M.L. Kock
29-06-1958
11-05-2021
L. Guo
18-11-1973
01-06-2021
G.M. Ghoundiwal
07-07-1990
08-06-2021
S. Fräbel
25-07-1990
02-06-2021
A.Rainov
23-06-2001
02-06-2021
X. Chang
28-03-1994
03-06-2021
G. Zieleman
20-06-1985
15-06-2021
W. Choi
21-12-1995
03-06-2021
H. Shin
22-08-1998
08-06-2021
D.I. Fairbrother
26-11-1997
18-05-2021
T. Zhang
13-06-1995
09-06-2021
T. Huang
19-03-1996
09-06-2021

Bent u uitgeschreven en bent u het er niet mee
eens?
Dan kunt u binnen 6 weken, na de datum van deze
bekendmaking, bezwaar maken. Informatie over
hoe u dit kunt doen leest u op enschede.nl/bezwaar.
Heeft u vragen of een opmerking? Mail dan uw vraag
naar adresonderzoek@enschede.nl.

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
-- Boddenkampsingel 2, 12 en 14 (V-2021-4106):
revisievergunning t.b.v. EG Esso "Boddenkamp"
(ingediend d.d. 13 juli 2021)
-- Gemeentewerfstraat, bouwnr. 12 (plan IN 't
Zeggelt) (V-2021-4012): het bouwen van een
rijwoning (ingediend d.d. 7 juli 2021)
STADSDEEL NOORD
-- Bouwhuislaan 20 en 22 (V-2021-4014): brandveilig gebruik t.b.v. groepszorgwoningen van 't
Bouwhuis (ingediend d.d. 8 juli 2021)
-- Gouwestraat 15 (V-2021-3986): het doortrekken
van een nok en het plaatsen van een dakkapel
(ingediend d.d. 7 juli 2021)
-- Hallenweg 15 (V-2021-4037): het aanpassen van
de entree, het aanbrengen van buitenzonwering
en het vergroten van de dakopbouw (ingediend
d.d. 9 juli 2021)
-- Harenbergweg, kavel 114 ('t Vaneker) (V-20214072): het bouwen van een vrijstaand woonhuis
en het aanleggen van een uitrit (ingediend d.d. 9
juli 2021)
-- 't Vaneker, kavel 147 (V-2021-4119): het bouwen
van een vrijstaand woonhuis, het vellen van 1 eik
en het aanleggen van een uitweg (ingediend d.d.
13 juli 2021)
-- Vliegveldweg 345 (V-2021-3957): handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. het
organiseren van DON Kofferbakmarkt op 14 en 15
augustus 2021 (ingediend d.d. 7 juli 2021)
-- Vliegveldweg 345 (V-2021-3961): handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. het
organiseren van Onder de Radar Festival op 27
en 28 augustus 2021 (ingediend d.d. 7 juli 2021)
-- Vliegveldweg 345 (V-2021-4042): handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v.
het evenement Trucks@Twenthe 2021 op 12
september 2021 (ingediend d.d. 10 juli 2021)
-- Vliegveldweg 345 (V-2021-4044): handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. het
organiseren van Citro Classica op 24, 25 en 26
september 2021 (ingediend d.d. 10 juli 2021)
-- Vliegveldweg 345 (V-2021-4050): handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. het
organiseren van Spring Event 2.0 Petrolhead op
18 september 2021 (ingediend d.d. 10 juli 2021)
-- Zuidkampweg, t.h.v. nr. 29 (V-2021-4122): het
vellen van 2 zomereiken en 1 linde (ingediend d.d.
13 juli 2021)
STADSDEEL OOST
-- Glanerveldweg 228 (V-2021-4062): het vellen
van 11 eiken (ingediend d.d. 12 juli 2021)
-- Het Eeftink, naast nr. 11-1 (V-2021-4098): het
bouwen van een 3 bedrijfsverzamelgebouwen
(ingediend d.d. 13 juli 2021)
-- Hölterhofweg 310 (V-2021-3955): het aanleggen
van een waterbassin (ingediend d.d. 7 juli 2021)
-- Schipholtstraat 254, kavel 6 (de Driehoek)
(V-2021-4091): het bouwen van een vrijstaand
woonhuis en het aanleggen van een uitweg (ingediend d.d. 13 juli 2021)
STADSDEEL WEST
-- Sint Janstraat 62 (V-2021-4026): het plaatsen
van een dakkapel (ingediend d.d. 9 juli 2021)
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STADSDEEL ZUID
-- Bekmanlanden, nabij nr. 1 (V-2021-3997): het
vellen van 1 els (ingediend d.d. 7 juli 2021)
-- Bergvennenhoek 32 (V-2021-4103): het plaatsen
van een dakkapel (ingediend d.d. 13 juli 2021)
-- Bergvennenhoek 136 (V-2021-4005): het
plaatsen van een carport (ingediend d.d. 7 juli
2021)
-- Geessinkweg 246 (sportpark) (V-2021-4059):
het vellen van 1 beuk (noodkap) (ingediend d.d.
12 juli 2021)
-- Het Bijvank 107 (V-2021-3959): het vellen van 2
platanen (ingediend d.d. 7 juli 2021)
-- Het Brunink, Plekkenpolhof (kavel 169)
(V-2021-4039): het bouwen van een woonhuis
met een aanbouw en het aanleggen van een
uitweg (ingediend d.d. 9 juli 2021)
-- Hilbertlanden, naast nr. 18 (V-2021-3993): het
vellen van 2 essen (ingediend d.d. 7 juli 2021)
-- Kolmschotlanden, nabij nr. 150 (V-2021-3995):
het vellen van 1 es op stam (ingediend d.d. 7 juli
2021)
-- Kukslanden 42 (V-2021-4013): het plaatsen van
een dakkapel (ingediend d.d. 9 juli 2021)
-- Reygershöftehoek 41 A (V-2021-4108): het
plaatsen van een dakkapel (ingediend d.d. 13 juli
2021)
-- Tankelanden, nabij nr. 2 (V-2021-3998): het
vellen van 3 berken (ingediend d.d. 7 juli 2021)
-- Twistveenweg 35 (V-2021-3954): het verbouwen
en vergroten van een woonhuis (ingediend d.d. 7
juli 2021)
-- Vlierstraat, nabij nr. 200 (V-2021-3996): het
vellen van 1 linde (noodkap) (ingediend d.d. 7 juli
2021)
A1.1 INGEDIENDE EVENEMENTENVERGUNNING
STADSDEEL CENTRUM
-- Oude Markt, Wilminkplein en Stationsplein
(V-2021-4102): het organiseren van een muziekevenement op 9, 10, 11 en 12 september 2021
(ingediend d.d. 13 juli 2021)
-- route door Enschede Centrum en -Noord
(V-2021-4011): het organiseren van het Balkon
Festival op 4 en 5 september 2021 (ingediend d.d.
8 juli 2021)
-- Volkspark (V-2021-4006): het organiseren van
een lunch met aansluitende chill activiteit op 1
september 2021 (ingediend d.d. 7 juli 2021)
STADSDEEL NOORD
-- route door Enschede Centrum en -Noord
(V-2021-4011): het organiseren van het Balkon
Festival op 4 en 5 september 2021 (ingediend d.d.
8 juli 2021)
-- Vliegveldweg 345 (V-2021-3964): het organiseren van Citro Classica op 24, 25 en 26
september 2021 (ingediend d.d. 10 juli 2021)
-- Vliegveldweg 345 (V-2021-3962): het organiseren van DON Kofferbakmarkt op 14 en 15
augustus 2021 (ingediend d.d. 7 juli 2021)
-- Vliegveldweg 345 (V-2021-4056): het organiseren van Spring Event 2.0 Petrolhead op 18
september 2021 (ingediend d.d. 10 juli 2021)
-- Vliegveldweg 345 (V-2021-4080): het organiseren van een Statische Truckshow op 10, 11 en
12 september 2021 (ingediend d.d. 10 juli 2021)
STADSDEEL ZUID
-- Blikkersmaatweg 15 (Skicentrum Moser)
(V-2021-4065): het organiseren van het muziekevenement en hous/dance op 18 september 2021
(ingediend d.d. 13 juli 2021)
-- Jacobsrietweg 182 (Het Rutbeek) (V-20214064): het organiseren van de Titan Swim op 1
augustus 2021 (ingediend d.d. 8 juli 2021)
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
-- Parallelweg 179 (V-2021-4036): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 9
juli 2021)
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-- Noorderhagen 9 A (V-2021-4063): melding
A2	VERLENGING BESLISSTADSDEEL WEST
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
TERMIJN OMGEVINGS-- Josink Esweg, tegenover nr. 8 (V-2021(ingediend d.d. 12 juli 2021)
VERGUNNINGEN
2202): het bouwen van een bedrijfspand
-- Noorderhagen 54B (V-2021-4048):
met kantoor (verleend d.d. 9 juli 2021)
meldingzijn
brandveilig
gebruik
t.b.v. kamerverSTADSDEEL
NOORD
Burgemeester
en wethouders van Enschede
In verband met
de uitvoering van werkzaamheden
de volgende
straten
geheel of gedeeltelijk
afgesloten
maken bekend dat zij in het kader van de Wet
-- voor
Ankrot
36 (V-2021-4085): het verwijderen
huur (ingediend d.d. 12 juli 2021)
STADSDEEL ZUID
alle verkeer in beide richtingen, behalve voor voetgangers, gedurende de daarbij vermoedelijke periode;
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben -- Berriehoek 6 (V-2021-2954): het vergroten
van asbesthoudende plaat (ingediend d.d.
-- Oldenzaalsestraat 103 (V-2021-4002):
op enkele straten blijft bedieningsverkeer op gedeelten ervan en met enige beperking mogelijk.
13 juli 2021)
melding brandveilig gebruik t.b.v. kamerver- besloten voor de volgende aanvragen de
van een woonhuis (verleend d.d. 9 juli
beslistermijn te verlengen met een termijn van
-- Dollardstraat 96 (V-2021-4024): het verwij2021)
huur (ingediend d.d. 7 juli 2021)
maximaal zes weken:
-- Bergvennenhoek 138 (V-2021-2793): het
-- Op de Wal 2 (V-2021-4000): melding
deren van asbesthoudende materialen
Wegafsluitingen
plaatsen van een dakkapel (verleend d.d.
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
(ingediend
d.d. 8 juli 2021) en verkeersbelemmeringen
8 juli 2021)
(ingediend d.d. 7 juli 2021)
-- Johann Strausslaan 14 (V-2021-4066):
STADSDEEL NOORD
-- Plekkenpolhof (Het Brunink, veld 3,
-- Oude Markt 20 (V-2021-4051): melding
het verwijderen van asbesthoudende
-- De Veldmaat 10 (nabij) (V-2021-2795):
kavel 157, nr. 34) (V-2021-3080): het
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
ontluchtingsbuizen (ingediend d.d. 12 juli
het bouwen van een lab/onderzoeksgebouwen van een vrijstaand woonhuis
(ingediend d.d. 12 juli 2021)
2021)
bouw (nieuwe uiterste beslistermijn d.d. 25
(verleend d.d. 9 juli 2021)
-- Perikweg 21 (V-2021-4018): melding
-- Minister Loudonlaan 11 (V-2021-4095):
augustus 2021)
-- Plekkenpolhof, bouwnr. 166 (V-2021brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
het verwijderen van een asbesthoudende
-- Nabij Lonnekerbrug en Twekkelerbrug
3358): het bouwen van een vrijstaand
(ingediend d.d. 8 juli 2021)
plaat (ingediend d.d. 13 juli 2021)
(V-2021-2372): het uitvoeren van werkwoonhuis met garage en het aanleggen
-- Potsweg 22 (V-2021-3949): het verwijzaamheden onder de bruggen, Twentevan een uitweg (verleend d.d. 13 juli 2021)
deren van asbesthoudende lijm en vlakke
STADSDEEL NOORD
kanaal Enschede, deelgebied 5 (nieuwe
-- Spicastraat 18 (V-2021-4074): het verwijuiterste beslistermijn d.d. 23 augustus 2021) -- Stroinksweg 90 (V-2021-2145): handelen
-- Jupiterstraat 148 (V-2021-4073): melding
in strijd met regels ruimtelijke ordening
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
deren van een asbesthoudende vlakke
t.b.v. tijdelijke bewoning bedrijfswoning
(ingediend d.d. 12 juli 2021)
plaat en AC kokers (ingediend d.d. 13 juli
STADSDEEL WEST
(verleend d.d. 14 juli 2021)
-- Vliegveldweg 345 (Shelter B526 en B527) -- Binnenhaven, naast nr. 28 (V-20202021)
(V-2021-4041): melding brandveilig gebruik
7272): het bouwen van tuinhuisjes t.b.v
Tegen bovengenoemde besluiten kunnen
t.b.v. het evenement Trucks@Twenthe
opslag (nieuwe uiterste beslistermijn d.d.
STADSDEEL OOST
belanghebbenden binnen 6 weken na de
2021 op 12 september 2021 (ingediend d.d.
26 augustus 2021)
-- Leemhof 38 (V-2021-4061): het slopen van
datum van het besluit een bezwaarschrift
10 juli 2021)
-- Landsteinerlaan nr. 45 en omgeving
een aanbouw en 2 bijgebouwen (ingediend
indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en
-- Vliegveldweg 345 (Shelter B526 en B527)
(V-2021-1196): handelen in strijd met
d.d. 12 juli 2021)
beroep onder de kop Algemeen)
(V-2021-4043): melding brandveilig gebruik
regels ruimtelijke ordening t.b.v. de Military
-- Steenweg 58 (V-2021-3894): het verwijt.b.v. het evenement Citro Classica op 24
Boekelo (nieuwe uiterste beslistermijn d.d.
deren van asbesthoudende materialen
september 2021 (ingediend d.d. 10 juli
21 augustus 2021)
(ingediend d.d. 7 juli 2021)
2021)
-- Vlielandlaan 2, 4, 12 en 16 (V-2021B1	GEWEIGERDE OMGEVINGS-- Vliegveldweg 345 (V-2021-4049): melding
2375): het plaatsen van 4 dakkapellen
VERGUNNINGEN
STADSDEEL WEST
brandveilig gebruik t.b.v. Spring Event 2.0
(nieuwe uiterste beslistermijn d.d. 24
-- Agaatstraat 8 (V-2021-4001): het verwijPetrolhead op 18 september 2021 (ingeaugustus 2021)
STADSDEEL OOST
deren van asbesthoudend vilt, lijm en kit
(ingediend d.d. 8 juli 2021)
diend d.d. 10 juli 2021)
-- Gronausestraat 583 A (V-2021-1876): het
-- Bleekhofstraat 300 (V-2021-4088): het
wijzigen van het bestemmingsplan naar
STADSDEEL ZUID
verwijderen van asbesthoudende materiwoonbestemming bijgebouw (geweigerd
STADSDEEL OOST
-- Broekheurne-ring 1080 (V-2021-3041):
d.d. 9 juli 2021)
het vervangen van meerdere gevelrealen (ingediend d.d. 12 juli 2021)
-- Oldenzaalsestraat 374 (V-2021-4040):
-- Ir. Schiffstraat 370 (V-2021-4038): het
melding brandveilig gebruik t.b.v. kamerverclames (nieuwe uiterste beslistermijn d.d. 1
verwijderen van asbesthoudende flenzen
september 2021)
huur (ingediend d.d. 10 juli 2021)
(ingediend d.d. 12 juli 2021)
-- Het Brunink, Plekkenpolhof veld 3 (kavel
B2	VERLEENDE EVENEMENTEN-- Vlasstraat 18 (V-2021-4025): het verwij178) (V-2021-2497): het bouwen van een
VERGUNNINGEN
woonhuis met een garage (nieuwe uiterste
deren van asbesthoudende materialen
A1.4	INGEDIENDE MELDINGEN
beslistermijn d.d. 27 augustus 2021)
(ingediend d.d. 9 juli 2021)
KAPPEN VAN EEN BOOM
STADSDEEL ZUID
-- Wethouder Beversstraat 37 (V-2021-- Jacobsrietweg 182 (Het Rutbeek)
3992): het verwijderen van asbesthou(V-2021-0504): het organiseren van
STADSDEEL CENTRUM
Tegen bovengenoemde besluiten kunnen
Voor7meer
actuele
over de
wegwerkzaamheden:
kijk op
Freshtival
van 13 t/m 16 augustus 2021
belanghebbenden
binnen
6 weken na de
dende materialen (ingediend d.d. 7 juli
-- J.P. Sweelinckstraat
(V-2021-4009):
hetinformatie
(verleend d.d. 12 juli 2021)
datum van het besluit een bezwaarschrift
2021)
kappen van 2 berken (ingediend d.d. 8 juli
enschede.nl/wegwerkzaamheden
-- op en rond Het Rutbeek (V-2021-3034):
indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en
2021)
het organiseren van de Rutbeek Triatlon
beroep onder de kop Algemeen)
STADSDEEL ZUID
op 19 september 2021 (verleend d.d. 14
-- Assinklanden 229 (V-2021-4087): het
STADSDEEL NOORD
juli 2021)
verwijderen van een asbesthoudend kozijn
-- Hengelosestraat 272 (V-2021-4004): het
paneel (ingediend d.d. 14 juli 2021)
kappen van 1 wilg en 1 conifeer (ingediend
B	VERLEENDE OMGEVINGS-- Hertmebrink 359 (V-2021-4089): het
d.d. 8 juli 2021)
VERGUNNING(EN)
verwijderen van asbesthoudend vilt en
REGULIERE PROCEDURE
C VERKEERSBESLUITEN
vlakke platen (ingediend d.d. 12 juli 2021)
STADSDEEL WEST
-- Hilbertlanden 47 (V-2021-3971): het
STADSDEEL CENTRUM
-- Elferinksweg 129 (V-2021-4015): het
STADSDEEL CENTRUM
verwijderen van asbesthoudende plaat
kappen van 1 den en 1 spar (ingediend
-- Ariënsplein 1 (V-2021-1678): het ver-- Veldkampstraat 38 (2100068827):
(ingediend d.d. 7 juli 2021)
d.d. 8 juli 2021)
Verkeersbesluit instellen gehandicapbouwen van bouwdeel 6, 7 en 8 tot woon-- Mallumbrink 39 (V-2021-4093): het verwij-- Theo van Doesburgstraat, t.h.v. nr. 47
en werk studio's (verleend d.d. 12 juli 2021)
tenparkeerplaats op kenteken (besluit
(V-2021-4090): het knotten van 1 wilg
genomen d.d. 21 juli 2021)
deren van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 12 juli 2021)
(ingediend d.d. 13 juli 2021)
STADSDEEL NOORD
-- Twistveenweg 35 (V-2021-3952): het
-- Bosweg 183 (V-2021-2490): het vergroten
STADSDEEL NOORD
slopen van een keuken en een bijgebouw
van een woonhuis (verleend d.d. 12 juli
STADSDEEL ZUID
-- Zonstraat 50 6 (2100068939): Verkeersmet asbesthoudende materialen (ingediend -- Duivelshofhoek, nabij nr. 12 (V-20212021)
besluit opheffen gehandicaptenparkeerd.d. 7 juli 2021)
-- De Hems 20 (V-2021-3819): het tijdelijk
3953): het kappen van 2 elzen (ingediend
plaats op kenteken (besluit genomen d.d.
-- Zunabrink 81 (V-2021-4021): het verwijplaatsen van een watertank t.b.v. het
d.d. 7 juli 2021)
21 juli 2021)
opvangen van hemelwater (verleend d.d.
-- Honinglohoek, nabij nr. 42A (V-2021-- Mekkelholtsweg 125 327 (2100068891):
deren van asbesthoudende kit, vilt en
12 juli 2021)
3951): het kappen van 1 esdoorn (ingeVerkeersbesluit opheffen gehandicappakking (ingediend d.d. 8 juli 2021)
-- Drienerlolaan 5 (op gazon, voorzijde
-- Zunabrink 103 (V-2021-4092): het verwijdiend d.d. 7 juli 2021)
tenparkeerplaats op kenteken (besluit
terrein UT) (V-2021-1847): het plaatsen
-- Vrugginklanden, t.h.v. nr. 1 (V-2021genomen dd. 21 juli 2021)
deren van asbesthoudende materialen
van een kunstwerk / uitkijktoren (verleend
3950): het kappen van 1 beuk (ingediend
(ingediend d.d. 13 juli 2021)
d.d. 8 juli 2021)
d.d. 7 juli 2021)
STADSDEEL OOST
-- Heetveldweg 25 ('t Vaneker, kavel 112)
-- Preludestraat 20 (2100068872): Verkeers(V-2021-2959): het bouwen van een
De publicatie van deze meldingen heeft
A1.3	INGEDIENDE MELDING
besluit instellen gehandicaptenparkeervrijstaand woonhuis met aangebouwde
uitsluitend een informatief karakter;
BRANDVEILIG GEBRUIK
plaats op kenteken (besluit genomen d.d.
berging (verleend d.d. 9 juli 2021)
indien u bezwaar heeft tegen het kappen
21 juli 2021)
-- Johann Strausslaan 14 (V-2021-3839):
kunt u binnen 3 weken na indiening van
STADSDEEL CENTRUM
het plaatsen van een dakkapel (verleend
de melding uw bezwaar kenbaar maken
-- C.J. Snuifstraat 40 (V-2021-4045):
STADSDEEL WEST
d.d. 12 juli 2021)
melding brandveilig gebruik t.b.v. kamerver- bij de eigenaar van de boom. Voor de
-- Bleekhofstraat 37 (2100068405):
-- Vanekerbeekweg 65 (V-2021-3668): het
naam van de eigenaar/melder kunt u
Verkeersbesluit opheffen gehandicaphuur (ingediend d.d. 11 juli 2021)
plaatsen van een tijdelijke woonunit voor
telefonisch contact opnemen met nummer
-- Janninksweg nr. 10 en 10A (V-2021tenparkeerplaats op kenteken (besluit
maximaal 1 jaar (verleend d.d. 12 juli 2021)
053-4817100. Er kunnen geen bezwaar4107): melding brandveilig gebruik t.b.v.
genomen d.d. 21 juli 2021)
kamerverhuur (ingediend d.d. 14 juli 2021)
schriften worden ingediend en er wordt
-- Kuipersdijk 167A (V-2021-4047): melding
geen correspondentie over gevoerd.
STADSDEEL OOST
STADSDEEL ZUID
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
-- Kolibrievlinder 26 (V-2021-2928): het
-- Het Leunenberg 62 (2100068927):
(ingediend d.d. 12 juli 2021)
plaatsen van een dakkapel (verleend d.d.
Verkeersbesluit opheffen gehandicap-- Noorderhagen 7A (V-2021-4046): melding
15 juli 2021)
tenparkeerplaats op kenteken (besluit
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
-- Najaarsweg 15 (V-2021-1738): het
genomen d.d. 21 juli 2021)
(ingediend d.d. 12 juli 2021)
renoveren en verbouwen van een
bedrijfshal (verleend d.d. 13 juli 2021)
-- Tulpstraat 12 (V-2021-4010): het slopen
van een aanbouw met asbesthoudende
materialen (ingediend d.d. 8 juli 2021)
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D	INSTEMMINGSBESLUITEN
VOOR HET LEGGEN VAN
KABELS EN LEIDINGEN
STADSDEEL CENTRUM
-- Boulevard 1945 4 (V-2021-3568): het
aanleggen van kabels t.b.v. reclameobject
(verleend d.d. 8 juli 2021)
-- Haverstraatpassage 15 1 (V-2021-3589):
het aanleggen van een koper-kabel
(verleend d.d. 13 juli 2021)
-- Kuipersdijk 118 (V-2021-3614): het
aanleggen van glasvezelkabel (verleend
d.d. 13 juli 2021)
-- Sumatrastraat 75 t/m 91 (V-2021-3733):
het aanleggen van een Coax-kabel
(verleend d.d. 14 juli 2021)
-- Sumatrastraat, t.h.v. nr. 93 (V-20213558): het vervangen van een laagspanningskabel (verleend d.d. 8 juli 2021)

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

STADSDEEL OOST
-- Broekheenseweg 43A (V-2021-3735):
het aanleggen van een glasvezelkabel
(verleend d.d. 14 juli 2021)
-- Gronausestraat 467 (V-2021-3571): het
aanleggen van kabels en buizen (verleend
d.d. 13 juli 2021)

STADSDEEL ZUID
-- Kevelhamhoek 93 (V-2021-3431): het
aanleggen van een foam kabel t.b.v. huisaansluiting (verleend d.d. 8 juli 2021)
-- Vassebrink 23 (V-2021-3465): het
aanleggen van glasvezelkabel (verleend
d.d. 8 juli 2021)

STADSDEEL WEST
-- Boekelosestraat 427 (V-2021-3554): het
vervangen van drinkwaterleidingen t.b.v.
huisaansluiting (verleend d.d. 8 juli 2021)
-- Transportcentrum (V-2021-3746): het
aanleggen van glasvezelkabel (verleend
d.d. 15 juli 2021)
-- Weleweg 148 (V-2021-3656): het aanleggen van glasvezelkabel (verleend d.d. 13
juli 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)
E	ACCEPTATIE MELDING
BRANDVEILIGGEBRUIK
STADSDEEL CENTRUM
-- Haaksbergerstraat 126 A (V-2021-3518):
melding brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur (geaccepteerd d.d. 13 juli 2021)
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-- Haverstraatpassage 7 B (V-2021-3536):
melding brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur (geaccepteerd d.d. 9 juli 2021)
-- Haverstraatpassage 28 A (V-2021-3701):
melding brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur (geaccepteerd d.d. 9 juli 2021)
F

HANDHAVING

De volgende aanschrijvingen zijn uitgegaan:
-- Brandemaatweg (H-2020-0494-06):
Aanschrijving last onder dwangsom;
bouwen zonder vergunning en strijd
gebruik bestemmingsplan volkstuinen
Brandemaatweg (besluit d.d. 14 juni 2021)

