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RAADSCOMMISSIES

De stadsdeelcommissie Zuid vergadert op
woensdag 12 juni 2019 vanaf 19:30 uur in de aula
van het Bonhoeffercollege aan de Geessinkweg 100
te Enschede. Het betreft een extra ingelaste vergadering met als enige agendapunt ‘vestiging kwetsbare
groepen Livio-wooncomplex Broekheurnerborch’.
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 stadskantoor aan
de Hengelosestraat 51.
De agenda’s en achterliggende stukken van raadsen commissievergaderingen kunt u ook vinden
op 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.
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

9E MOTIEMARKT

Op maandag 24 juni van 17:00 tot 20:00 uur organiseert de gemeenteraad de jaarlijkse Motiemarkt in de
Burgerzaal van het stadhuis. Een goed idee of goed
initiatief voor de gemeente? Sta op de Motiemarkt,
overtuig de raadsleden van uw gelijk en werk samen
met hun aan een motie om in te dienen bij de raadsbehandeling van de Zomernota op maandag 8 juli.
Voor aanmeldingen en meer informatie kunt u mailen
naar raadsgriffie@enschede.nl.
Op www.enschede.nl/motiemarkt vindt u meer informatie.
Volg de Motiemarkt via Twitter: #motiemarkt053
en #raad053

VERGUNNINGEN EN MELDINGEN

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).

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

enschede.nl

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
-- Javastraat 101 (V-2019-3082): het plaatsen van
zonnepanelen op dak (Gemeentelijk monument)
(ingediend d.d. 26 mei 2019)
-- Korte Haaksbergerstraat 16 - 18 (V-2019-3047):
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
t.b.v. wijziging gebruik (ingediend d.d. 23 mei
2019)
-- Stationsplein 1 (V-2019-3093): het plaatsen van
handelsreclame (ingediend d.d. 24 mei 2019)
STADSDEEL NOORD
-- Brouwerijstraat 25 (V-2019-3019): het versterken
van een dakconstructie (ingediend d.d. 23 mei
2019)
-- Van Heeksbleeklaan 68 (Ledeboerpark)
(V-2019-3106): het vellen van 10 bomen,
bestaande uit beuken en eiken (ingediend d.d. 27
mei 2019)
STADSDEEL OOST
-- Abel Tasmanstraat 67 (V-2019-3081): het
plaatsen van een dakkapel (ingediend d.d. 26 mei
2019)
-- Broekheenseweg, kavel 5 (V-2019-3058): het
bouwen van een vrijstaand woonhuis (ingediend
d.d. 24 mei 2019)
-- Broekven 13 (V-2019-3115): het bouwen van een
schuur (ingediend d.d. 27 mei 2019)
-- Kerkstraat 86 (V-2019-3066): het plaatsen van
een zeecontainer (ingediend d.d. 24 mei 2019)
-- Pieter Nuytsstraat 1 (V-2019-3105): het plaatsen
van een fietsenberging (ingediend d.d. 27 mei
2019)
STADSDEEL ZUID
-- Hanenberglanden t.h.v. nr. 198 (V-2019-3111):
het vellen van 1 kastanjeboom (ingediend d.d. 27
mei 2019)
-- Johanna Naberlanden 79 (V-2019-3100): het
plaatsen van een dakkapel (ingediend d.d. 27 mei
2019)
A1.1	INGEDIENDE EVENEMENTENVERGUNNING
STADSDEEL CENTRUM
-- Oude Markt (V-2019-3043): het organiseren van
Grolsch Summers Sounds op 18, 20 en 25 juli
en 1,8,15 en 22 augustus (ingediend d.d. 24 mei
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 NOORD
-- Kleine Beerstraat 16 (V-2019-3103): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend
d.d. 27 mei 2019)
-- Lasondersingel 129 (V-2019-3114): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend
d.d. 27 mei 2019)
-- Min. De Savornin Lohmanlaan 14 (V-20193045): het verwijderen van asbesthoudende
materialen (ingediend d.d. 23 mei 2019)
-- Spaarnestraat 74 (V-2019-3062): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend d.d.
27 mei 2019)
-- Spechtstraat 77 (V-2019-3050): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend d.d.
23 mei 2019)
-- Spechtstraat 77 (V-2019-3109): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend d.d.
27 mei 2019)
-- Vliegveldweg 325 (V-2019-3091): het slopen
van het gebouw met asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 27 mei 2019)
-- Waalstraat 70 (V-2019-3113): het verwijderen van
asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 27
mei 2019)
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-- Weegschaalstraat 173 (V-2019-3041): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend
d.d. 23 mei 2019)
STADSDEEL WEST
-- B.W. ter Kuilestraat 55 (V-2019-3048): het
vervangen van een schuurdak met asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 23 mei 2019)
-- B.W. ter Kuilestraat 297 (V-2019-3067): het
verwijderen van 3 mantelbuizen met asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 24 mei 2019)
STADSDEEL ZUID
-- Hesselinklanden 82 (V-2019-3107): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend
d.d. 27 mei 2019)
A1.3	INGEDIENDE MELDING
BRANDVEILIG GEBRUIK
STADSDEEL CENTRUM
-- Kuipersdijk 6 C (V-2019-3122): melding brandveilig gebruik t.b.v. een netwerkborrel in het voormalig postkantoor (ingediend d.d. 28 mei 2019)
STADSDEEL NOORD
-- Vliegveldweg 345 (Shelter B527 en Schenkeveldkazerne) (V-2019-3118): melding brandveilig
gebruik t.b.v. 'Het Grootste Terras van Nederland'
op 23 juni 2019 (ingediend d.d. 27 mei 2019)
A1.4	INGEDIENDE MELDING LOZEN
BUITEN INRICHTINGEN
STADSDEEL CENTRUM
-- Deurningerstraat 16 (V-2019-3112): melding
lozen buiten inrichting t.b.v. grondwateronttrekking
en lozing op riool (ingediend d.d. 27 mei 2019)
STADSDEEL NOORD
-- Jonkerweg 8 (V-2019-3116): melding lozen buiten
inrichtingen t.b.v. een verticale bodemwarmtewisselaar systeem (ingediend d.d. 27 mei 2019)
STADSDEEL OOST
-- Twickellaan 3 (V-2019-3117): melding lozen
buiten inrichtingen t.b.v. verticale bodemwarmtewisselaar systeem (ingediend d.d. 27 mei 2019)
A1.5 INGEDIENDE MELDINGEN
KAPPEN VAN EEN BOOM
STADSDEEL NOORD
-- Taurusstraat hoek Poolsterstraat (V-20193121): het kappen van 1 accacia (ingediend d.d.
28 mei 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
-- Brouwerijstraat 1 (V-2019-1439): het verbouwen
en vergroten van een voormalig kantoorpand
(nieuwe uiterste beslistermijn d.d. 12 juli 2019)
-- Dienstweg, nabij nr. 3 (V-2019-1887): het
plaatsen van een laboratorium container (nieuwe
uiterste beslistermijn d.d. 27 juli 2019)
-- Hengelosestraat 700 (V-2019-2259): het herinrichten van een landgoed (gemeentelijk monument) (nieuwe uiterste beslistermijn d.d. 24 juli
2019)
-- Weerseloseweg / Blankenbellingsbeek (V-20191994): het reconstrueren van asfaltverhardingen
van de N737 en het plaatsen van een faunapas-
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op enkele straten blijft bedieningsverkeer op gedeelten ervan en met enige beperking mogelijk.

Wegafsluitingen en verkeersbelemmeringen
Wegafsluitingen en verkeersbelemmeringen

1 Rosinkweg, het gedeelte tussen de Zwedeveldweg en de
Wissinksdijk, t/m 28 juni 2019. Rioleringswerkzaamheden.

17 Getfertsingel, noordelijke rijbaan, t/m 26 juni 2019. Aanleg
riolering.

2 fietspad Elsbeekweg, verkeershinder t/m 19 juli 2019.
Vervangen gasleidingen.

18 H.B. Blijdensteinlaan, het gedeelte vanaf de Dr. Benthemstraat tot aan de Visserijstraat, tot 10 juni 2019. Aanleg
warmtenet.

3 Kanaalstraat, voor nummer 123, van 17 juni t/m 12 juli 2019.
Vervangen leidingen.
4 Lonnekerbrugstraat, t.h.v. de Kanaalstraat, t/m 21 juni 2019.
Vervangen leidingen.
5 B.W. ter Kuilestraat, het gedeelte tussen de Rembrandtlaan
en de Lindestraat, t/m 2 augustus 2019. Aanleg Stadsbeek.
6 Sparstraat, t/m 7 juni 2019. Rioleringswerkzaamheden.
7 Esdoornstraat, t.h.v. huisnummer 6, op 20 juni 2019 van
08:45 tot 12:00 uur. Hijskraan.
8 Pollenbrink, t.h.v. Het Bijvank, t/m 7 juni 2019. Werkzaamheden stadsverwarming.
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9 Cromhoffsbleekweg, aansluiting Getfertsingel, van 3 juni t/m
26 juli 2019. Aanleg riolering
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10 Kottenhof en het Walhofplein tot de Deurningerstraat in
fases afgesloten, tot 28 juni 2019. Aanleggen Warmtebaan.
11 Hengelosestraat, kruising Raiffeisenstraat en een deel van
de Raiffeisenstraat, t/m 26 juli 2019. Herinrichting.

!

12 Deurningerstraat, het gedeelte tussen de Walhofstraat en
het Walhofplein, van 11 juni t/m 14 juni 2019. Stadinwaarts
afgesloten i.v.m. werkzaamheden Warmtebaan.

!

13 Getfertplein, het gedeelte tussen de Zuiderspoorstraat en de
Getfertweg, t/m 31 juli 2019. Bouwwerkzaamheden.

8
!

14 Getfertweg, het gedeelte vanaf de Wooldriksweg tot voorbij
de Delistraat, verkeershinder t/m 14 juni 2019. Aanleg warmtenet.
15 Kop Boulevard, van de Ripperdastraat t/m de rotonde
Boulevard 1945, Nijverheidsstraat tot Pijpenstraat hoek
Beltstraat, Haaksbergerstraat vanaf voormalig ingang MST tot
en met rotonde Boulevard 1945 afgesloten voor verkeer, tot
juni 2020. Toegang tot Van Heekgarage - West blijft mogelijk.
Verkeer wordt deels omgeleid via de M.H. Tromplaan.
16 kruispunt Deurningerstraat met de Dr. Benthemstraat en
Lasonderstraat, tot 26 juni 2019. Leggen warmtenet.

19 Windbrugstraat, van 11 juni t/m 23 december 2019. Renovatiewerkzaamheden transformatorstation Enexis.
20 Wenninkgaarde, het gedeelte tussen de Van Lochemstraat
tot aan de Parallelweg, t/m 28 juni 2019. (ver)leggen watertransportleidingen Vitens.
21 Oldenzaalsestraat vanaf de Hoge Bothofstraat t/m De
Klomp, tot eind september 2019. Herinrichting. De Klomp is
bereikbaar via de Hoge Bothofstraat. Faam-terrein is bereikbaar tot eind mei voor bestemmingsverkeer.
22 Fiets- en voetpaden op de Oldenzaalsestraat vanaf kruising
De Heurne/Hoge Bothofstraat tot Boulevard 1945, tot eind
oktober 2019. Werkzaamheden project Oldenzaalsestraat.
23 Oldenzaalsestraat, het gedeelte tussen de Kortelandstraat
t/m kruising De Klomp, t/m medio juni 2019. Herinrichting. De
Oldenzaalsestraat, het gedeelte tussen Boulevard 1945 en de
Kortelandstraat is weer beschikbaar voor bestemmingsverkeer.
24 Wilhelminastraat, het gedeelte vanaf kruispunt Julianastraat
tot de Oldenzaalsestraat, tot 1 december 2019. Aanleggen
van een tijdelijke verbinding voor het project Oldenzaalsestraat.
25 fietspad Boulevard 1945 naast de Alfatoren, t/m 28 juni
2019. Plaatsen hoogwerker.
26 Euregioweg, t.h.v. spoorwegovergang, van 14 juni 2019 van
19:00 uur tot 15 juni 2019 09:00 uur. Inhijsen brugdek.
27 Gronausestraat, kruising Esmarkerlaan, verkeershinder van
24 juni t/m 16 juli 2019. Werkzaamheden verkeerslichten.
28 Ekersdijk, het gedeelte tussen de Avondroodvlinder en het
Ecopad, van 17 juni t/m 21 juni 2019. Boring laagspanningskabel.
29 Kerkstraat, spoorwegovergang, op 15 juni 2019 van 09:00
tot 21:00 uur. Onderhoudswerkzaamheden spoorwegovergang.

Voor meer actuele informatie over de wegwerkzaamheden: kijk op
enschede.nl/wegwerkzaamheden
sage (nieuwe uiterste beslistermijn d.d. 12
juli 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
OMGEVINGSVERGUNNING
STADSDEEL OOST
-- Zuid Esmarkerrondweg 69 (V-20191733): brandveilig gebruik t.b.v. BSO unit
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van
7 juni 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
-- Deurningerstraat 16 (V-2019-2493): het
verbouwen van een kantoorpand tot 27
appartementen en het bouwen van drie
woningen (wijziging op verleende vergunning) (verleend d.d. 27 mei 2019)
-- Kneedweg 34 (V-2019-2075): het plaatsen
van een houten bijgebouw (verleend d.d.
29 mei 201)
-- Niermansgang 2 (V-2019-2603): handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
t.b.v. verhuur aan dienstverlenende
bedrijven (verleend d.d. 27 mei 2019)
STADSDEEL NOORD
-- Eschbeekweg 30 (V-2019-2008): het
plaatsen van een erfafscheiding (verleend
d.d. 24 mei 2019)
-- Mozartlaan, t.h.v. nr. 85 (V-2019-2844):
het vellen van 5 populieren (verleend d.d.
29 mei 2019)
-- Reggestraat 38 (V-2019-2379): handelen
in strijd met de regels ruimtelijke ordening
t.b.v. onzelfstandige bewoning voor 5
personen (verleend d.d. 28 mei 2019)
-- Roombeekstraat 45 (V-2019-2651): het
veranderen van de draagconstructie van
een woonhuis (verleend d.d. 28 mei 2019)
STADSDEEL OOST
-- Pluimstraat 139 (V-2019-2203): het
plaatsen van een dakkapel (verleend d.d.
28 mei 2019)

STADSDEEL WEST
-- Thomas de Keyserstraat 250 (V-20191143): het plaatsen van een dakkapel
(verleend d.d. 28 mei 2019)
-- Simon de Vliegerstraat 40 (V-2019-1627):
het plaatsen van een nokverhoging en het
plaatsen van een dakkapel (verleend d.d.
28 mei 2019)
STADSDEEL ZUID
-- Helmerstraat 247 (V-2019-0738): het
bouwen van een schuur (verleend d.d. 29
mei 2019)
-- Kruiseltlanden, naast nr. 41 (V-20192742): het vellen van 2 dennen (verleend
d.d. 27 mei 2019)
-- Regio Twente, Het Rutbeek (V-20192725): het veranderen van de inrichting
Het Rutbeek met een extra tijdelijke
campingterrein op het weideperceel tussen
Veldhaarweg, Slagersmatenweg en de
Schaddendijk ten behoeve van het Freshtival (verleend d.d. 27 mei 2019)
-- Sparrendaal 1 (V-2019-1496): het wijzigen
van de voorgevel van een garage (verleend
d.d. 29 mei 2019)
B2 VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING(EN)
STADSDEEL NOORD
-- Dorpsplein en Bergweg (V-2019-1489):
het organiseren van Feestweek Lonneker
van 13 t/m 16 juni 2019 (verleend d.d. 29
mei 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)

C VERKEERSBESLUITEN
Besluiten:
Door plaatsing van bord model E6 van de
bijlage I van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990:
Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan:
1.	Hesselinklanden in de nabijheid van huisnummer 141.
2.	Het Leunenberg in de nabijheid van huisnummer 418.
3.	Faberstraat in de nabijheid van huisnummer
40.
4.	Spoorbaanstraat in de nabijheid van huisnummer 3-11.
Door verwijdering van bord model E6 van de
bijlage I van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990:
Het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan:
1.	W.C. Schoutenstraat in de nabijheid van
huisnummer 12.
2.	Vlierstraat in de nabijheid van huisnummer
106.
3.	Lijsterstraat in de nabijheid van huisnummer
30 324.
De politie gaat akkoord met bovenstaande
besluiten.
Als u het niet eens bent met één van deze
besluiten, dan kunt u binnen zes weken een
bezwaarschrift indienen. Dit kan tot en met
dinsdag 16 juli 2019.
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STADSDEEL CENTRUM
-- Boddenkampstaat (wegvak tussen de
Hengelosestraat en de R.J. Schimmelpenninckstraat) (V-2019-2931): (besluit
genomen d.d. 27 mei 2019)
-- Tulpstraat / Leliestraat (op het er tussen
gelegen parkeerterrein) (V-2019-2927):
Instellen van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen (besluit genomen d.d. 27
mei 2019)
STADSDEEL OOST
-- Fonteinkruidlaan, nabij nr. 1 (V-20192926): Instellen van een oplaadpunt voor
elektrische voertuigen (besluit genomen
d.d. 27 mei 2019)
STADSDEEL WEST
-- Eversstraat, t.h.v. nr. 47 - 59 (V-20192929): Opheffen algemene gehandicaptenparkeerplaats (besluit genomen d.d. 27
mei 2019)
D	
INSTEMMINGSBESLUITEN
VOOR HET LEGGEN VAN
VAN KABELS EN LEIDINGEN
STADSDEEL CENTRUM
-- Boulevard 1945 / Haaksbergerstraat
(V-2019-2543): het aanleggen van glasvezel kabel (verleend d.d. 27 mei 2019)
-- Boulevard 1945 (V-2019-2758): het
leggen en inblazen van glasvezel t.b.v.
een reconstructie van Boulevard 1945
(verleend d.d. 27 mei 2019)
STADSDEEL NOORD
-- Hengelosestraat 527 (V-2019-3063): het
aanleggen van glasvezel kabel (verleend
d.d. 29 mei 2019)
-- Pantheon 2 (V-2019-3101): het aanleggen
van een distributieleiding (verleend d.d. 29
mei 2019)
-- Weerseloseweg t.h.v. Hartjesbosweg
naar Weerseloseweg370 (V-2019-2507):
het verleggen van kabels en leidingen
i.v.m. wegreconstructie (verleend d.d. 24
mei 2019)
STADSDEEL ZUID
-- Zwarteweg 130, 132, 134 en 136 (V-20192982): het aanleggen van glasvezelkabel
(verleend d.d. 29 mei 2019)
E1.1 A
 CCEPTATIE MELDING
ACTIVITEITENBESLUIT
STADSDEEL NOORD
-- Tollensstraat 107 (V-2019-2768): het
starten van het bedrijf De Kookzolder
(geaccepteerd d.d. 28 mei 2019)
STADSDEEL OOST
-- Ribbelerbrinkstraat 63 (V-2019-2953):
het starten van het bedrijf Pizza Panna
(geaccepteerd d.d. 28 mei 2019)
STADSDEEL ZUID
-- Tinsteden 8 (V-2019-2767): het starten
van het bedrijf Woodaart Interieurbouw
(geaccepteerd d.d. 28 mei 2019)
-- Tinsteden 18 (V-2019-2413): het starten
van het bedrijf Roofcon Dakwerken (geaccepteerd d.d. 28 mei 2019)
-- Wethouder Beversstraat 185 (V-20192706): het starten van Restaurant Habibi
(geaccepteerd d.d. 24 mei 2019)
E1.2 A
 CCEPTATIE MELDING
BRANDVEILIG GEBRUIK
STADSDEEL CENTRUM
-- Raiffeisenstraat 85 (V-2019-2321):
melding brandveilig gebruik t.b.v. Local
Sunday Market op 26 mei 2019 (geaccepteerd

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.
O
 nder 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.
G1	TERVISIELEGGING
ONTWERP-BESLUIT HOGERE
GRENSWAARDEN
STADSDEEL ZUID (BUITENGEBIED)
ONTWERP-BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE Haaksbergerstraat 1045
Burgemeester en wethouders van Enschede
delen mede dat zij voornemens zijn hogere
grenswaarden vast te stellen voor de ten
hoogste toelaatbare geluidsbelasting.
In het besluit worden hogere grenswaarden
vastgesteld als bedoeld in artikel 110a van de
Wet geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai. De hogere grenswaarden zijn noodzakelijk t.b.v. de verplaatsing van de bedrijfswoning op het perceel Haaksbergerstraat
1045 binnen de onderzoekszone van de voor
wegverkeerslawaai gezoneerde weg de N18
zoals vastgelegd in het in voorbereiding zijnde
bestemmingsplan “Haaksbergerstraat 1045”.
Dit bestemmingsplan voorziet in het mogelijk
maken van een paardenkliniek op dit perceel
en daarbij de verplaatsing van de bedrijfswoning op dit perceel.
Inzien ontwerpbesluit
Het ontwerp-besluit met de daarbij behorende
stukken ligt van 6 juni tot en met 17 juli 2019
voor een ieder ter inzage.
Wilt u het ontwerp-besluit inzien of een
nadere toelichting? Onder het bovenstaande
kopje ‘Ruimtelijke plannen Algemeen, Inzien /
afspraak maken’ staan daarvoor de mogelijkheden.
Reageren
Gedurende de voornoemde termijn kunnen
belanghebbenden naar keuze schriftelijk
of mondeling een zienswijze omtrent dit
ontwerpbesluit naar voren brengen bij het
College van burgemeester en wethouders.
Onder het bovenstaande kopje ‘Ruimtelijke
plannen Algemeen, procedures – zienswijzen
naar voren brengen’ staan daarvoor de mogelijkheden.
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B3	TERVISIELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
STADSDEEL ZUID
BESTEMMINGSPLAN “Haaksbergerstraat
1045” (NL.IMRO.0153.R20190003-0002)
Voor een gebied dat is gelegen aan de
Haaksbergerstraat 1045, is het bestemmingsplan ‘Haaksbergerstraat 1045’ ontworpen.
Dit plan voorziet in de wijziging van de
bestemming ‘Sport-Manege’ naar de bestemming ‘Maatschappelijk – paardenkliniek’. Met
deze bestemming wordt een paardenkliniek in
het plangebied mogelijk gemaakt. Bestaande
bebouwing en het buitenterrein wordt deels
opgeknapt en deels vernieuwd. De bedrijfswoning wordt verplaatst.
Inzien bestemmingsplan:
Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij
behorende stukken ligt van 6 juni 2019 tot en
met 17 juli 2019 voor een ieder ter inzage.
Bestemmingsplan digitaal inzien:
Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij
behorende stukken kan digitaal worden
ingezien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.R20190003-0002
De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina
https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.
nl/plannen/NL.IMRO.0153.R20190003-/
NL.IMRO.0153.R20190003-0002/
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
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen
bij de gemeenteraad. Onder het bovenstaande kopje ‘Ruimtelijke plannen Algemeen,
procedures – zienswijzen naar voren brengen’
staan daarvoor de mogelijkheden.
B4	TERVISIELEGGING VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN
STADSDEEL NOORD
WIJZIGINGSPLAN “BOLHAAR-ROESSINGH 2016 – WIJZIGING 1” (NL.
IMRO.0153.BP00146-0003)
In zijn vergadering van 21 mei 2019 heeft
het college van burgemeester en wethouders
het wijzigingsplan “Bolhaar-Roessingh 2016
– wijziging 1” vastgesteld. Hierbij is gebruik
gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid uit
de planregels van het bestemmingsplan
“Bolhaar-Roessingh 2016”.
Dit plan heeft betrekking op het adres Park
de Kotten 317. Met het wijzigingsplan wordt
voorzien in het toevoegen van een bouwvlak
in de bestemming "Wonen" op dit perceel.
Hiermee wordt toegestaan dat er een woning
met bijbehorende bouwwerken mag worden
gebouwd op dit adres.
Inzien wijzigingsplan:
Het vastgestelde wijzigingsplan met de daarbij
behorende stukken ligt met ingang van 6 juni
2019 zes weken voor een ieder ter inzage.
Wijzigingsplan digitaal inzien:
Het vastgestelde wijzigingsplan met de daarbij
behorende stukken kan digitaal worden
ingezien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.BP00146-0003
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De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina
https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.
nl/plannen/NL.IMRO.0153.BP00146-/
NL.IMRO.0153.BP00146-0003/

vastgestelde wijzigingsplan inzien of een
nadere toelichting? Onder het bovenstaande
kopje ‘Ruimtelijke plannen Algemeen, Inzien /
afspraak maken’ staan daarvoor de mogelijkheden.

Papieren versie wijzigingsplan inzien of
nadere toelichting:
Wilt u liever de papieren versie van het

Reageren
Belanghebbenden kunnen van 7 juni 2019
tot en met 18 juli 2019 schriftelijk beroep

instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Onder het bovenstaande kopje
‘Ruimtelijke plannen Algemeen, procedures
– beroep instellen’ staat hoe u dat kunt doen.
Indien het wijzigingsplan ten opzichte van het
ontwerpplan bij de vaststelling niet is gewijzigd kan geen beroep worden ingesteld door
de belanghebbende aan wie redelijkerwijs
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kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerp-wijzigingsplan heeft
kenbaar gemaakt. Degene die beroep heeft
ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Onder het bovenstaande kopje
‘Ruimtelijke plannen Algemeen, procedures –
beroep instellen’ staat hoe u dat kunt doen.

