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EnschedeCentraal

GEMEENTERAAD VERGADERT OP
MAANDAG 4 FEBRUARI 2019

De gemeenteraad vergadert op maandag 4 februari
2019 vanaf 19:00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Tussen 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:
• Aankoop kantine Zuid-Eschmarke
Belangstellenden zijn van harte welkom op de
publieke tribune van de raadzaal in het stadhuis.
Agenda en achterliggende stukken liggen op
werkdagen van 8:00 tot 18:00 uur ter inzage bij de
receptie van het Stadskantoor aan de Hengelosestraat 51 te Enschede. De agenda staat ook op
www.enschede.nl/bestuur. Hier kunt u de raadsvergadering zowel live volgen als achteraf beluisteren.

RAADSCOMMISSIES

De stadsdeelcommissie Zuid vergadert op dinsdag
5 februari 2019 vanaf 19:30 uur in de aula van het
Bonhoeffercollege aan de Vlierstraat 75 te Enschede.
Op de agenda staat onder andere ter bespreking:
•	Veiligheidsbeeld in stadsdeel Zuid (hierbij zijn o.a.
burgemeester en wijkagent bij aanwezig)
•	Wijkbudgetten: verantwoording 218 en bestedingsplannen 2019
Belangstellenden zijn van harte welkom.
De agenda’s en eventueel achterliggende stukken
van de raadscommissies liggen vanaf 2 werkdagen
voor aanvang van de vergadering tijdens kantooruren
ter inzage bij de receptie van het stads-kantoor aan
de Hengelosestraat 51.
De agenda’s en achterliggende stukken van raadsen commissievergaderingen kunt u ook vinden op
www.enschede.nl/bestuur, waar u de meest actuele
informatie van de eerstvolgende vergaderingen vindt.
Tevens kunt u hier de meeste vergaderingen achteraf
naluisteren.
spreekrecht publiek / agendering
Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot
een agendapunt van de stedelijke commissie of één
van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om
10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de
secretaris van de betreffende commissie.
Voor een stadsdeelcommissievergadering kunt u ook
een vraag over een niet-geagendeerd onder-werp
indienen. Ook die moet uiterlijk om 10:00 uur op de
dag van die vergadering zijn gemeld bij de secretaris
van de betreffende stadsdeelcommissie.
Wanneer u wilt dat een bepaald onderwerp door de
stadsdeelcommissie wordt besproken, dan kunt u
daarover contact opnemen met de secretaris van de
commissie of met de stadsdeelmanager.
De secretaris is als volgt te bereiken:
Stadsdeelcommissie Zuid: tel. 14053 of
email: j.heuvel@enschede.nl
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. Concerncommunicatie
t.a.v. redactie gemeentepagina
Postbus 20, 7500 AA Enschede
redactie@enschede.nl
Bezorgklachten Huis aan Huis:
Telefoon: 053-4842446

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

www.huisaanhuisenschede.nl

PROVINCIALE STATENVERKIEZING EN WATERSCHAPSVERKIEZING
De Burgemeester van Enschede maakt het
volgende bekend:
Dag van de verkiezing
Op woensdag 20 maart 2019, van 07:30 uur
tot 21.00 uur kunt u stemmen. U kunt uw stem
uitbrengen voor de Provinciale statenverkiezing van
Overijssel en voor het waterschap Vechtstomen.
Kiesgerechtigdheid Provinciale statenverkiezing
Om een stem uit te mogen brengen bij de Provinciale statenverkiezing moet u:
• beschikken over de Nederlandse nationaliteit;
• 18 jaar of ouder zijn;
• niet zijn uitgesloten van het kiesrecht;
•	op 4 februari 2019 ingezetene zijn in de Basisregistratie Personen van de gemeente Enschede.
Kiesgerechtigdheid waterschapsverkiezing
Om een stem uit te mogen brengen bij de waterschapsverkiezing moet u:

• 18 jaar of ouder zijn;
• beschikken over de Nederlandse nationaliteit;
•	EU-onderdaan zijn;
Bent u een niet EU-onderdaan dan moet u minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven;
• niet zijn uitgesloten van het kiesrecht;
•	op 4 februari 2019 ingezetene zijn in de Basisregistratie Personen van de gemeente Enschede.
Wilt u meer informatie over uw kiesgerechtigdheid?
Neem contact op met de afdeling Publieksdienstverlening in het Stadskantoor door te bellen naar
14 053.
Stemmen in een willekeurig stembureau
U bepaalt zelf in welk stembureau u in Enschede
stemt. U ontvangt voor deze verkiezingen een
stempas met vermelding van een stembureau.
Dit stembureau is het bureau waar u door de
gemeente Enschede bent ingedeeld en is waarschijnlijk ook het dichtstbijzijnde. U bent hieraan
niet gebonden.

Om uw stem op 20 maart 2019 uit te kunnen brengen, moet u in het bezit zijn
van een stempas en een identiteitsbewijs! Dit identiteitsbewijs mag maximaal
vijf jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezing.
Stempassen
U ontvangt uw stempas uiterlijk 6 maart 2019. Als
u dan nog geen stempas heeft ontvangen of u bent
uw stempas kwijtgeraakt dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. U vraagt digitaal een
vervangende stempas aan op www.enschede.nl/

verkiezingen tot vrijdag 15 maart 2019 12:00 uur.
U kunt ook persoonlijk op het Stadskantoor bij de
afdeling Publieksdienstverlening een vervangende
stempas aanvragen. Dit kan tot 19 maart 2019,
12:00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken

STEMMEN BIJ VOLMACHT / IEMAND ANDERS GAAT VOOR U STEMMEN
Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, dan kunt
u een andere kiezer machtigen om namens u te
stemmen.
Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd
gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen en mag
niet meer dan 2 volmachten aannemen.
U kunt uw stem bij volmacht laten uitbrengen op 2
manieren:
1. Onderhandse volmacht
•	Bij een onderhandse volmacht is tussenkomst
van de gemeente niet nodig.
•	Machtigen op deze manier kan alleen aan
iemand die in het bezit is van een stempas en in
Enschede woont.
•	Machtigen doet u door de verklaring op de
achterzijde van de stempas in te vullen en te

ondertekenen en deze aan uw gemachtigde
te overhandigen. Uw gemachtigde moet het
volmachtbewijs zelf ook ondertekenen. Deze
overdracht is mogelijk tot en met de dag van de
verkiezing. Vergeet niet om bij uw stempas een
kopie van uw identiteitsbewijs aan de gemachtigde mee te geven.
2. Schriftelijke volmacht
•	Als u nog niet in het bezit bent van een stempas
kunt u tot 15 maart 2019 een schriftelijke
volmacht aanvragen. U kunt het formulier downloaden op www.enschede.nl/verkiezingen. Ook
kunt u hiervoor een formulier afhalen bij afdeling
Publieksdienstverlening in het Stadskantoor. U
hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS / U WILT GAAN STEMMEN IN EEN ANDERE
GEMEENTE
Wilt u in een andere gemeente stemmen dan heeft
u een kiezerspas nodig. Een kiezerspas vraagt u
digitaal aan op www.enschede.nl/verkiezingen, dit
kan tot vrijdag 15 maart 2019. U kunt ook persoonlijk in het Stadskantoor uw stempas omwisselen
voor een kiezerspas. Hiervoor heeft u geen
afspraak nodig. Het persoonlijk omwisselen van de
stempas in een kiezerspas kan tot uiterlijk dinsdag
19 maart 2019, 12:00 uur.
Goed om te weten: Een kiezerspas voor de Provinciale statenverkiezing kunt u gebruiken in alle
gemeenten in Overijssel (www.overijssel.nl). Een
kiezerspas voor de waterschapsverkiezing kunt u
gebruiken in alle gemeenten binnen het waterschap
Vechtstomen (www.vechtstromen.nl).
Toegankelijkheid en bereikbaarheid
In Enschede zijn alle stembureaus, voor wat betreft
de toegan¬kelijkheid en bereikbaarheid, geschikt
voor mindervaliden. Bij elk stembureau is een
gehandicaptenparkeerplaats.
Informatie
Op onze website www.enschede.nl/verkiezingen
kunt u meer informatie vinden over de verkiezingen. Wilt u iemand spreken? U belt ons op
telefoonnummer 14 053.
Ons bezoekadres is: Hengelosestraat 51,
Enschede.
De afdeling Publieksdienstverlening is op afspraak
van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30

uur tot 16.30 uur en op donderdagavond van 17.00
uur tot 19.30 uur.
Enschede, 30 januari 2019
Burgemeester G.O. van Veldhuizen
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Wegafsluitingen en verkeersbelemmeringen
Wegafsluitingen en verkeersbelemmeringen

1 Boddenkampstraat, het gedeelte tussen de Hengelosestraat en J W. Racerstraat, t/m 8
februari 2019. Herinrichting.
2 Industriestraat en de Brugstraat, t/m 31 mei 2019. Saneringswerkzaamheden.
3 Kerkepad, het gedeelte tussen de Haaksbergerstraat en de Naussaustraat, t/m 15 februari
2019. Bestratingswerkzaamheden.
5

4 Oldenzaalsestraat afgesloten net na kruispunt Boulevard 1945 tot Kortelandstraat/Kalandergang, t/m 12 april 2019. Reconstructiewerkzaamheden.
5 Glanerbruggeweg, het gedeelte tussen de Rooskerweg en de Wallenbeekweg, t/m 1
februari 2019. Verkeershinder door werkzaamheden Gasunie.

1
3

4

2

Voor meer actuele informatie over de wegwerkzaamheden: kijk op
enschede.nl/wegwerkzaamheden

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
-- Langestraat 56 (V-2019-0419): het
plaatsen van 6 frames met bewegende
lamellen aan een voorgevel (ingediend d.d.
18 januari 2019)
STADSDEEL NOORD
-- Deurningerstraat 285 (V-2019-0420): het
vergroten van een woonhuis (ingediend
d.d. 21 januari 2019)
-- G.J. van Heekstraat 406 (V-2019-0493):
het wijzigen van een pand t.b.v. onzelfstan-

dige bewoning voor 5 personen (ingediend
d.d. 23 januari 2019)
-- Het Nijhof 42 (V-2019-0492): handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v.
onzelfstandige bewoning (ingediend d.d. 22
januari 2019)
-- Min De Savornin Lohmanlaan 14
(V-2019-0386): het plaatsen van een
dakopbouw op de uitbouw (ingediend d.d.
18 januari 2019)
-- Park de Kotten, t.h.v. nr. 125 (V-20190487): het vellen van 5 Amerikaanse eiken
(ingediend d.d. 22 januari 2019)
STADSDEEL OOST
-- Hoek Bultsweg en Zwarteweg (de Bult,
bouwnr. 2) (V-2019-0423): het vergroten
van een woonhuis (ingediend d.d. 21
januari 2019)
-- J.J. van Deinselaan 2 (V-2019-0382):
het vellen van 3 bomen (ingediend d.d. 18
januari 2019)
-- Lenteweg, t.h.v. nr. 5 (V-2019-0367): het
vellen van 1 eik (ingediend d.d. 17 januari
2019)
-- Noord Esmarkerrondweg, t.h.v. Heerschaphorst 5 (V-2019-0365): het vellen
van 7 berken en 2 wilgen (ingediend d.d.
17 januari 2019)
-- Oliemolensingel 175 (V-2019-0387): het
verbouwen van een woon/werk pand (ingediend d.d. 20 januari 2019)
-- Van Musschenbroekstraat, t.h.v. wijkcentrum Lumen (Velveweg 54) (V-20190364): het vellen van 1 esdoorn (ingediend
d.d. 17 januari 2019)
STADSDEEL WEST
-- Het Wolbert 19 (V-2019-0422): het revitaliseren van een bedrijfspand (ingediend d.d.
21 januari 2019)

STADSDEEL ZUID
-- Geessinkweg 244 (V-2019-0494):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. dagbesteding (ingediend
d.d. 23 januari 2019)
A1.1	INGEDIENDE EVENEMENTENVERGUNNING
STADSDEEL CENTRUM
-- Centrum en buitengebied Enschede
(V-2019-0385): het organiseren van de
Enschede marathon op 13 en 14 april 2019
(ingediend d.d. 18 januari 2019)
-- H.J. van Heekplein (V-2019-0418): het
organiseren van een stoffenmarkt op 30
juni en 20 oktober 2019 (ingediend d.d. 20
januari 2019)
STADSDEEL NOORD
-- Brouwerslaan 1 (Grolsch Bierbrouwerij)
(V-2019-0395): het organiseren van een
CD-presentatie en optredens van Paloma's
en Bökkers op 22 en 23 maart 2019 (ingediend d.d. 21 januari 2019)
-- Centrum en buitengebied Enschede
(V-2019-0385): het organiseren van de
Enschede marathon op 13 en 14 april 2019
(ingediend d.d. 18 januari 2019)
-- van Hengelo via Enschede Noord en
West weer terug naar Hengelo (V-20190402): het organiseren van recreatieve
skeelertochten in 2019 (ingediend d.d. 20
januari 2019)
STADSDEEL OOST
-- Centrum en buitengebied Enschede
(V-2019-0385): het organiseren van de
Enschede marathon op 13 en 14 april 2019
(ingediend d.d. 18 januari 2019)

STADSDEEL WEST
-- van Hengelo via Enschede Noord en
West weer terug naar Hengelo (V-20190402): het organiseren van recreatieve
skeelertochten in 2019 (ingediend d.d. 20
januari 2019)
-- Landsteinerlaan 47 (V-2019-0459): het
organiseren van 5 openluchtspel-optredens
tussen 5 en 16 juli 2019 (ingediend d.d. 22
januari 2019)
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
-- Perikweg 97 (V-2019-0383): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend
d.d. 18 januari 2019)
-- Pijpenstraat 20 (V-2019-0416): het verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 22 januari 2019)
STADSDEEL NOORD
-- Antaresstraat 75 (V-2019-0405): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 21 januari 2019)
-- J.W. Swiersstraat 26 (V-2019-0424): het
verwijderen van een asbesthoudende voordeur met kit (ingediend d.d. 22 januari 2019)
-- Sterrenstraat 21 (V-2019-0404): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 21 januari 2019)
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STADSDEEL OOST
-- Cheribonstraat 33 (V-2019-0485): het
verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 22 januari 2019)
-- Glanerbruggeweg 87 (V-2019-0417): het
verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 22 januari 2019)
-- Schipholtstraat 299 (V-2019-0392): het
slopen van een dak met asbesthoudende
materialen (ingediend d.d. 20 januari 2019)
STADSDEEL WEST
-- Belgiëlaan 126 (V-2019-0362): het verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 17 januari 2019)
STADSDEEL ZUID
-- Hekselbrink 48 (V-2019-0477): het verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 23 januari 2019)
-- Hertmebrink 201 (V-2019-0398): het
verwijderen van asbesthoudend kit (ingediend d.d. 21 januari 2019)
-- Hertmebrink 213 t/m 379 (blok B)
(V-2019-0426): het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het trappenhuis
(ingediend d.d. 22 januari 2019)
-- Hesselinklanden 202 (V-2019-0483): het
verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 22 januari 2019)
A1.3 INGEDIENDE MELDING
		 BRANDVEILIG GEBRUIK
STADSDEEL NOORD
-- Vliegveldweg 345 (Hangar 11) (V-20190482): melding brandveilig gebruik t.b.v.
evenement Springkussenfestival 2019
(ingediend d.d. 23 januari 2019)
-- Welnaweg 100 (V-2019-0413): melding
brandveilig gebruik t.b.v. de carnavalsviering voor bewoners van het Bouwhuis
(ingediend d.d. 18 januari 2019)
De publicatie van deze aanvragen heeft
uitsluitend een informatief karakter; er
kunnen geen bezwaarschriften worden
ingediend en er wordt geen correspondentie over gevoerd.
A1.4 INGEDIENDE MELDINGEN
		 KAPPEN VAN EEN BOOM
STADSDEEL CENTRUM
-- Perikweg 97 (voormalig terrein/fabriekscomplex Nationale Reisopera) (V-20190372): het kappen van 2 kersenbomen,
1 eik en 3 esdoorns (ingediend d.d. 18
januari 2019)
STADSDEEL NOORD
-- Deurningerstraat 332 (V-2019-0429):
het kappen van 1 eik (ingediend d.d. 22
januari 2019)
-- Richtersweg t.h.v. nr. 53 (V-2019-0430):
het kappen van 1 linde (ingediend d.d. 22
januari 2019)
STADSDEEL OOST
-- Apollolaan 100 (V-2019-0447): het
kappen van 5 haagbeuken en 1 Japanse
vederesdoorn (ingediend d.d. 23 januari
2019)
-- Kerskottenhorst, t.h.v. nr. 5 t/m 12
(V-2019-0368): het kappen van 8 amberbomen (ingediend d.d. 17 januari 2019)
STADSDEEL WEST
-- Topaasstraat 32 (V-2019-0446): het
kappen van 1 populier (ingediend d.d. 23
januari 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 bezwaar-
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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
-- Noorderhagen 48 (V-2018-6597): het
bouwen van 5 kleinschalige woningen
boven een winkelpand (nieuwe uiterste
beslistermijn d.d. 8 maart 2019)
STADSDEEL NOORD
-- Otto van Taverenstraat 50 (V-20187505): het legaliseren van het plaatsen
van een erfafscheiding (nieuwe uiterste
beslistermijn d.d. 10 maart 2019)
STADSDEEL OOST
-- Hogelandsingel 39 (V-2018-6337): het
omzetten van een monumentaal kerkgebouw naar detailhandel en het plaatsen
van een verdiepingsvloer (nieuwe uiterste
beslistermijn d.d. 13 maart 2019 )
-- Malangstraat 26 (V-2018-7397): handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
t.b.v. onzelfstandige bewoning (nieuwe
uiterste beslistermijn d.d. 3 maart 2019)
STADSDEEL ZUID
-- Hasselobrink 17 (V-2018-7388): handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. kamergewijze verhuur aan 5
personen (nieuwe uiterste beslistermijn
d.d. 2 maart 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)
B ONTWERPBESLUIT
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
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
-- Oldenzaalsestraat 125 (Rijksmonument)
(V-2018-4819): het uitbreiden van de
kelder bij een monumentale villa
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van
1 februari 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 afdeling Bestemmen
& Vergunnen, telefoonnummer 053 481 7100.
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
-- Achter 't Hofje 21 (V-2018-7464): handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v.
uitbreiding onzelfstandige bewoning met 1
kamer (verleend d.d. 24 januari 2019)
-- Ariënsplein 1 (gebouw 5) (V-2018-5633):
het intern verbouwen van het pand (het
betreft het casco gereed maken van bouwdeel 05) (verleend d.d. 25 januari 2019)
-- Ariënsplein 1 (gebouw 6-7-8) (V-20185833): het creëren van woonwerkstudio's in
een voormalig ziekenhuis (verleend d.d. 25
januari 2019)
-- De Heurne, Van Loenshof, kruispunt de
Graaff, Stationsplein, Lasondersingel
t.h.v. nr. 129 en het Rozendaal t.h.v. nr. 2
(V-2019-0335): het tijdelijk plaatsen van 6
trotters (verleend d.d. 23 januari 2019)
-- J.H. Boschstraat 14 (V-2018-6788): het
plaatsen van een dakopbouw (verleend d.d.
22 januari 2019)
-- Stationsplein 33-39 (Stationsgebouw)
(V-2018-7550): het herstellen van de
zuidgevel van het stationsgebouw
Enschede (verleend d.d. 18 januari 2019)
STADSDEEL NOORD
-- De Hems 16 26 (V-2018-7726): het
vervangen van de handelsreclame
(verleend d.d. 22 januari 2019)
-- Dorpsstraat 113 (V-2018-7879): het
wijzigen van de gevels (verleend d.d. 22
januari 2019)
-- Hallenweg 19 (V-2018-7702): brandveilig
gebruik t.b.v. PvE van de installatie binnen
het Informaticagebouw Zilverling (geaccepteerd d.d. 23 januari 2019)
-- Meeuwenstraat 4 (V-2018-7646): het
vergroten van een buitenschoolse opvang
(verleend d.d. 21 januari 2019)
-- Park de Kotten 319 (V-2018-6484): het
tijdelijk plaatsen van noodlokalen t.b.v.
onderwijs en bijeenkomsten (verleend d.d.
25 januari 2019)
-- Stegenkampweg 86 (V-2018-6425):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. realisatie tijdelijke kleinschalige camperplaats (verleend d.d. 18 januari
2019)
-- Vliegveldstraat 100 C 50A (V-20185832): het bouwen van een fietsenstalling
(verleend d.d. 22 januari 2019)
STADSDEEL OOST
-- Broekheenseweg 70 (V-2018-7495):
het bouwen van een vrijstaand woonhuis
(verleend d.d. 24 januari 2019)
-- Gronausestraat 710 B (V-2018-6478):
het plaatsen van een speeltoestel, een
vlaggenmast en een reclamezuil (verleend
d.d. 23 januari 2019)
-- Keppelerdijk 350 (V-2018-7383): het
bouwen van een vrijstaand woonhuis en
het aanleggen van een uitweg (verleend
d.d. 22 januari 2019)
STADSDEEL WEST
-- Bruggertstraat, t.h.v. nr. 350 (V-20187883): het vellen van 1 eik (verleend d.d. 22
januari 2019)
-- Ypkemeulestraat 83 (V-2018-7384):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. onzelfstandige bewoning voor
4 personen (verleend d.d. 24 januari 2019)
STADSDEEL ZUID
-- Bergvennenhoek 118 (V-2018-7621): het
plaatsen van een erker (verleend d.d. 18
januari 2019)
-- Haarlebrink 19 (V-2018-3408): het
verbouwen van een woonhuis t.b.v. kamerverhuur aan 3 personen (verleend d.d. 24
januari 2019)
-- Markveldebrink 73 (V-2018-7385):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. kamergewijze verhuur aan 5
personen (verleend d.d. 18 januari 2019)
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-- Welhuishoek 13 (V-2018-7420): het
plaatsen van een dakkapel (verleend d.d.
22 januari 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 OOST
-- Holterhofweg 226 228 (V-2019-0055): het
stellen van een maatwerkvoorschrift geluid
(verleend d.d. 25 januari 2019)
B3 VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN
STADSDEEL NOORD
-- Colosseum 90 (IJsbaan Twente,
rond ´´het Kristalbad´´, en Twekkelo)
(V-2019-0154): het organiseren van de
Winter Triatlon Twente op 23 maart 2019
(verleend d.d. 25 januari 2019)
C INSTEMMINGSBESLUITEN
VOOR HET LEGGEN VAN
KABELS EN LEIDINGEN
STADSDEEL CENTRUM
-- Korte Hengelosestraat, vanaf nr.3 naar
nr.17 (V-2019-0308): het aanleggen van
een coax-kabel t.b.v. een huisaansluiting
(verleend d.d. 21 januari 2019)
-- Mooienhof t.h.v. nr. 12-56 (V-2019-0128):
het aanleggen van een distributieleiding
(verleend d.d. 21 januari 2019)
-- Nijverheidstraat, Korte Hengelosestraat,
Kalandergang, De Klomp, Oldenzaalsestraat, De Heurne, Brammelerstraat,
Van Lochemstraat (V-2019-0214): het
aanleggen van kabels t.b.v. camera’s stadstoegang (verleend d.d. 21 januari 2019)
STADSDEEL NOORD
-- G.J. van Heekstraat 100A (V-2018-7807):
het aanleggen van een kabel (verleend
d.d. 22 januari 2019)
-- Leutinkweg (V-2019-0288): het aanleggen
van een kabel (verleend d.d. 23 januari
2019)
STADSDEEL OOST
-- Herfstweg 153 (V-2019-0040): het
aanleggen van een kabel (verleend d.d. 22
januari 2019)
-- Jaargetijdenweg 1 (V-2019-0005): het
aanleggen van een kabel (verleend d.d. 22
januari 2019)
-- Paul Krugerstraat 35 (V-2019-0369): het
aanleggen van een coax-kabel (verleend
d.d. 23 januari 2019)
STADSDEEL ZUID
-- Broekheurnerplein 2 (V-2019-0237): het
aanleggen van een glasvezelkabel t.b.v.
telecommunicatie (verleend d.d. 24 januari
2019)
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)
D1.1 ACCEPTATIE MELDING 		
ACTIVITEITENBESLUIT
STADSDEEL NOORD
-- Hofmeijerweg 300 (V-2019-0444): het
veranderen van het bedrijf Harry Menkehorst Kwekerijen B.V. (geaccepteerd d.d.
24 januari 2019)
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STADSDEEL WEST
-- Josink Esweg 10 (V-2018-6661): het
starten van het bedrijf The Peppermint
Company (geaccepteerd d.d.18 januari
2019)
-- Kopersteden 16 (V-2018-6864): het
starten van het bedrijf Interplastics NL B.V.
(geaccepteerd d.d. 23 januari 2019)
-- Lonnekerbrugstrat 83 G (V-2019-0451):
het starten van het bedrijf DSR Autohuis
Enschede (geaccepteerd d.d. 24 januari
2019)
D1.2 ACCEPTATIE MELDING 		
BRANDVEILIGGEBRUIK
STADSDEEL CENTRUM
-- Nijverheidstraat 2 (V-2018-6693): melding
brandveilig gebruik t.b.v. restaurant met
vergaderruimtes (geaccepteerd d.d. 23
januari 2019)
-- Strootsweg 40 (V-2018-7030): melding
brandveilig gebruik t.b.v. industriefunctie
met kantoren (geaccepteerd d.d. 23 januari
2019)
STADSDEEL NOORD
-- Steenbokstraat 15 (V-2018-7241):
melding brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur (geaccepteerd d.d. 21 januari
2019)
-- Vliegveldweg 345 (Hangar 11) (V-20190244): melding brandveilig gebruik t.b.v.
Vliegveldmarkt (Vlooienmarkt) op 9 en 10
februari 2019 (geaccepteerd d.d. 22 januari
2019)
-- Vliegveldweg 345 (Hangar 11) (V-20190233): melding brandveilig gebruik t.b.v.
het evenement Streetsoccer toernooi 2019
van 4 t/m 7 februari 2019 (geaccepteerd
d.d. 22 januari 2019)
Tegen vorenstaande meldingen staat geen
bezwaar en/of beroep open.
E	
BEKENDMAKING
•	vaststellen Vergunnen, Toezicht en Handhavingsbeleidsplan Twente
•	vaststellen beleidsplan Bestemmen,
Vergunnen, Toezicht en Handhaving
gemeente Enschede
Op 11 december 2018 heeft het college van
Burgemeester en Wethouders heeft twee
beleidsplannen vastgesteld voor uitvoerende taken op het gebied van Bestemmen,
Vergunnen, Toezicht en Handhaving (BVTH).
In deze beleidsplannen staan kwaliteit en
dienstverlening centraal en worden de
kaders omschreven om betrokken medewerkers te laten werken aan een gezonde,
veilige en duurzame leefomgeving. Het ene
beleidsplan (het BVTH-Beleid Enschede) is
bedoeld voor de uitvoerende taken die door
de medewerkers van de gemeente Enschede
worden uitgevoerd. Het andere beleidsplan
(VTH- beleid Twente) is bedoeld voor de
uitvoerende taken die binnen de regionale
Omgevingsdienst Twente worden uitgevoerd.
Deze Omgevingsdienst is een wettelijk
verplichte samenwerkingsvorm van de 14
Twentse gemeenten en provincie Overijssel.
Het uniforme beleid draagt bij aan een gelijke
behandeling voor inwoners en bedrijven en
een transparante manier van werken.
Wit u het beleidsplan inzien, dan kunt u dit
via onze website (https://www.enschede.nl/
bestuur/organisatie/beleid) raadplegen.
F

HANDHAVING

De volgende aanschrijvingen zijn uitgegaan:
-- Klokkenplas 30 te Enschede (H-20180228-08): Stilleggen bouwwerkzaamheden
onder oplegging van een last onder
dwangsom; het verbouwen en uitbreiden
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van een deel van een winkelpand naar 11
woningen (besluit d.d. 10 januari 2019)

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.
	Onder 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.
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: U kunt een
afspraak maken door een mail te sturen

naar vergunning@enschede.nl. Geef hierin
duidelijk aan dat u een afspraak wilt maken
voor het indienen van uw zienswijze. U
wordt uiterlijk de volgende werkdag gebeld
voor het maken van een afspraak.
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 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.
B3	TERVISIELEGGING
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
STADSDEEL CENTRAAL
BESTEMMINGSPLAN “PERIKWEG 97” (NL.
IMRO.0153.BP00166-0002)
Voor een gebied dat globaal begrensd wordt
door de Javastraat in het noorden, de Floresstraat in het oosten, de Varviksingel op circa
90 meter ten zuiden van het plangebied, en
de Perikweg in het westen, is het ontwerpbestemmingsplan “Perikweg 97” opgesteld.
Het plan voorziet in de bouw van maximaal
43 woningen op het perceel Perikweg 97
waar tot voor kort de Nederlandse Reisopera
(NRO) was gevestigd in de gebouwen van de
voormalige textielfabriek BATO. Acht van de
woningen zullen worden gerealiseerd met een
CPO-constructie (CPO = Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap).
De Crisis- en herstelwet (Chw) is op dit
bestemmingsplan van toepassing. Het plan
valt onder één van de categorieën ruimtelijke
en infrastructurele projecten als bedoeld
in artikel 1.1, eerste lid van de Crisis- en
herstelwet (Chw), namelijk volgens Bijlage I,
artikel 3, lid 3.1 "ontwikkeling en verwezenlijking van werken en gebieden krachtens
afdeling 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening
(....) ten behoeve de bouw van meer dan 11
woningen in een aaneengesloten gebied of de
herstructurering van woon- en werkgebieden".
Op dit bestemmingsplan is daarom Afdeling 2 (procedures) van Hoofdstuk 1 van de
Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing.
Dit heeft onder andere consequenties voor de
beroepsprocedure, die na de vaststelling van
het bestemmingsplan volgt.
Inzien bestemmingsplan:
Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij
behorende stukken ligt van 31 januari 2019
tot en met 13 maart 2019 voor een ieder ter
inzage.
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Bestemmingsplan digitaal inzien:
Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij
behorende stukken kan ook digitaal worden
ingezien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.BP00166-0002
De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina
https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.
nl/plannen/NL.IMRO.0153.BP00166-/
NL.IMRO.0153.BP00166-0002/
Papieren versie bestemmingsplan inzien of
nadere toelichting:
Wilt u liever de papieren versie van het
ontwerpbestemmingsplan inzien of een
nadere toelichting? Onder het bovenstaande
kopje ‘Ruimtelijke plannen Algemeen, Inzien /
afspraak maken’ staan daarvoor de mogelijkheden.
Reageren
Gedurende de hiervoor genoemde termijn
kan een ieder naar keuze schriftelijk, digitaal of mondeling een zienswijze omtrent
dit ontwerp-bestemmingsplan naar voren
brengen bij de gemeenteraad. Onder het
bovenstaande kopje ‘Ruimtelijke plannen
Algemeen, procedures – zienswijzen naar
voren brengen’ staan daarvoor de mogelijkheden.
F1	WELSTANDSNOTA
ENSCHEDE ”BOUWEN AAN
IDENTITEIT”
STADSDEEL CENTRUM
WIJZIGING 101 WELSTANDSNOTA /
BEELDKWALITEITPLAN PERIKWEG 97
“NRO-locatie Beeldkwaliteit”
De welstandsaspecten met betrekking tot
het bestemmingsplan “Perikweg 97”, dat als
ontwerpbestemmingsplan in de periode van
31 januari 2019 tot en met 13 maart 2019
ter inzage ligt, zijn geregeld in het beeldkwaliteitplan “NRO-locatie Beeldkwaliteit”.
Met de Wijziging 101 van de Welstandsnota
Enschede “Bouwen aan identiteit” wordt dit
beeldkwaliteitplan juridisch geborgd als onderdeel van de welstandsnota.
Wijziging 101 van de Welstandsnota heeft
betrekking op het perceel Perikweg 97. Deze
locatie heeft in de huidige Welstandsnota de
welstandsidentiteit(en) “Bedrijventerrein” en
“Verborgen Enclaves”. Om de omgevingsvergunningsaanvragen voor het bouwplan te
kunnen toetsen aan de gewenste eisen van
welstand is het beeldkwaliteitplan “NRO-locatie Beeldkwaliteit" opgesteld. Wijziging 101
van de Welstandsnota beoogt daarom het
beeldkwaliteitplan “NRO-locatie Beeldkwaliteit" in de plaats te laten treden van de voor
deze locatie geldende welstandsidentiteiten.
Inzien Wijziging Welstandsnota
Het ontwerpbesluit Wijziging 101 Welstandsnota met het beeldkwaliteitplan “NRO-locatie
Beeldkwaliteit” en de daarbij behorende
stukken ligt van 31 januari 2019 tot en met 13
maart 2019 voor een ieder ter inzage.
Wilt u het ontwerpbesluit Wijziging 101
Welstandsnota en het beeldkwaliteitplan
inzien of een nadere toelichting? Zie Ruimtelijke plannen Algemeen, Inzien / afspraak
maken voor de mogelijkheden.
Reageren
Gedurende de hiervoor genoemde termijn
kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze (reactie)
omtrent het ontwerpbesluit en het beeldkwaliteitplan naar voren brengen bij de gemeenteraad. Zie Ruimtelijke plannen Algemeen,
procedures – zienswijzen naar voren brengen.

