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GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op maandag 17 juni
2019 vanaf 17:00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Tussen 17:00 tot 17:30 uur vindt het vragenhalfuurtje voor de raadsleden plaats. Vanaf 17:30 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:
• Gemeenterekening 2018
• Beeldkwaliteitsplan Kennispark
• Woonvisie
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
enschede.nl/bestuur. Hier kunt u de raadsvergadering
zowel live volgen als achteraf beluisteren.

RAADSCOMMISSIES

De stadsdeelcommissie West vergadert op
dinsdag 16 juni 2019 vanaf 19:30 uur in MFA De
Zweede aan de Boekelosestraat 275 te Enschede.
Op de agenda staat onder andere ter bespreking:
• Voorzieningen in de wijk
• Stand van zaken ontwikkelingen Oogstplein
• Grondwateroverlast in West
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.
Voor een stadsdeelcommissievergadering kunt u ook
een vraag over een niet-geagendeerd onderwerp
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 West: tel. 14053 of email:
k.grunder@enschede.nl
Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter:
@raad053 en #raad053

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

enschede.nl

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

REISDOCUMENT EN/OF
RIJBEWIJS
Vanwege onderhoud kan er op maandag 24 juni 2019
geen reisdocument en/of rijbewijs worden afgehaald
in het Stadskantoor.

VERLEGREGELING ENSCHEDE
2019
Ter visielegging
Het College van burgemeester en wethouders heeft
op 4 juni 2019 de Verlegregeling Enschede 2019
vrijgegeven voor inspraak.
De regels voor het verleggen van kabels en leidingen
in openbare gronden zijn aangepast. De wijzigingen
hebben vooral betrekking op het verleggen van
kabels en leidingen door Nutsbedrijven en eventuele
nadeelcompensatie voor Nutsbedrijven.
Inzien/afspraak maken:
De Verlegregeling Enschede 2019 ligt vanaf 12 juni
tot en met 10 juli 2019 ter inzage.
Plan inzien:
Wilt u het plan inzien dan verzoeken wij u een mail
onder vermelding van “Verlegregeling 2019” te sturen
naar publiekszaken@enschede.nl. U ontvangt dan
zo spoedig mogelijk een pdf-versie van de verlegregeling.
Inzien op het Stadskantoor
Wilt u de verlegregeling inzien in het Stadskantoor?
U kunt hiervoor een afspraak maken door een
mail te sturen naar publiekszaken@enschede.nl.
Wij verzoeken u in de mail aan te geven dat u een
afspraak wilt maken en uw naam en telefoonnummer
in de mail te vermelden. Het is niet mogelijk om
zonder afspraak dit plan in te zien in het Stadskantoor.
Zienswijze:
Tegen Verlegregeling Enschede 2019 kan een
zienswijze worden ingediend. U kunt uw zienswijze
schriftelijk indienen. De zienswijze kunt u richten
aan: Burgemeester en Wethouders, T.a.v. afdeling
Strategie en Beleid (Mw. H. Bruyns), Postbus 20,
7500 AA Enschede. In de brief moet vermeld worden
“zienswijze betreffende Verlegregeling Enschede
2019”. De zienswijze moet tevens voorzien zijn van
uw naam, adres en handtekening.

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).
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).
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A	INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
VOOR DE ACTIVITEIT(EN):
STADSDEEL CENTRUM
-- Bolwerkstraat 4 (V-2019-3251): het vervangen
van handelsreclame (ingediend d.d. 4 juni 2019)
-- Broekheurnerweg, achterdeel van Haaksbergerstraat 169 (V-2019-3187): het handelen in
strijd met regels RO, het bouwen van 2 woonhuizen (dubbel blok) en het aanleggen van een
uitweg (ingediend d.d. 29 mei 2019)
-- Haverstraatpassage 88 en 90 (V-2019-3257):
het vergroten van een pand (ingediend d.d. 4 juni
2019)
-- Kuipersdijk 34 (V-2019-3220): het vervangen van
handelsreclame (ingediend d.d. 3 juni 2019)
-- Marktstraat 11A (V-2019-3199): handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening t.b.v. een horeca
faciliteit (ingediend d.d. 28 mei 2019)
-- Nieuwe Schoolweg 41, kavel 22 (V-2019-3168):
het bouwen van een geschakelde woning (ingediend d.d. 28 mei 2019)
STADSDEEL NOORD
-- Deurningerstraat, hoek Walhofstraat (V-20193138): het wijzigen van de omgevingsvergunning
voor de bouw van een appartementencomplex
(ingediend d.d. 28 mei 2019)
-- Gruttostraat 63 (V-2019-3157): handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening t.b.v. onzelfstandige bewoning (ingediend d.d. 28 mei 2019)
-- Hengelosestraat t.h.v. nr. 725 (V-2019-3217): het
vellen van 1 den (ingediend d.d. 3 juni 2019)
-- Minister Treubstraat 6 (V-2019-3196): het
aanleggen van een uitweg (ingediend d.d. 29 mei
2019)
-- Prins Bernhardpark, kavel 7 (V-2019-3207): het
bouwen van een vrijstaand woonhuis (ingediend
d.d. 1 juni 2019)
-- Rijnstraat 34 (V-2019-3246): het vervangen van
handelsreclame op een geldautomaat (ingediend
d.d. 4 juni 2019)
STADSDEEL OOST
-- Jaargetijdenweg naast nr. 1-3 (V-2019-3216):
het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw en
het aanleggen van een uitrit (ingediend d.d. 3 juni
2019)
-- Oliemolensingel 85 (V-2019-3250): het vergroten
van een woonhuis (ingediend d.d. 4 juni 2019)
STADSDEEL ZUID
-- Bergvennenhoek, t.h.v. nr.120 (V-2019-3177):
het vellen van 1 els (ingediend d.d. 29 mei 2019)
-- Hilbertlanden, nabij nr. 7 (V-2019-3195): het
vellen van 1 beuk (ingediend d.d. 29 mei 2019)
-- Mariëndaal 50 (V-2019-3154): het plaatsen van
een dakkapel (ingediend d.d. 28 mei 2019)
-- Rutbeekweg 94 (V-2019-3158): het vergroten van
een schuur (ingediend d.d. 28 mei 2019)
-- Wesselerbrinklaan 100 102 (V-2019-3255):
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
t.b.v. een fitnesscentrum (ingediend d.d. 4 juni
2019)
-- Zuid Esmarkerrondweg, t.h.v. Holzikerbrinkweg nr. 10 (V-2019-3166): het vellen van 1
eik (ingediend d.d. 28 mei 2019)
A1.1	INGEDIENDE EVENEMENTENVERGUNNING
STADSDEEL CENTRUM
-- Oude Markt, Langestraat, Van Loenshof, Walstraat, Jacobusplein (V-2019-3218): het organiseren van Proef Eet 2019 van 30 augustus t/m 1
september 2019 (ingediend d.d. 29 mei 2019)
STADSDEEL ZUID
-- Jacobsrietweg 182 (Het Rutbeek) (V-20193213): het organiseren van de Titan Swim op 28
juli 2019 (ingediend d.d. 30 mei 2019)
-- Rutbeekweg 65 (V-2019-3179): het organiseren
van een concours hippique op 16, 17 en 18
augustus 2019 (ingediend d.d. 29 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 sloopmel-

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

www.huisaanhuisenschede.nl

Huis aan Huis • woensdag 12 juni 2019 • 29

Enschede
aan de
de weg!
weg!
Enschede timmert
timmert aan
In verband met de uitvoering van werkzaamheden zijn de volgende straten geheel of gedeeltelijk afgesloten
In verband
met de
van werkzaamheden
zijn de volgende
straten de
geheel
of gedeeltelijk
afgesloten
voor
alle verkeer
inuitvoering
beide richtingen,
behalve voor voetgangers,
gedurende
daarbij
vermoedelijke
periode;
voor
alle verkeer
beide
richtingen, behalve
voor voetgangers,
daarbij vermoedelijke
periode;
op
enkele
stratenin
blijft
bedieningsverkeer
op gedeelten
ervan engedurende
met enige de
beperking
mogelijk.
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
dingen wordt per ingang van 24 januari
2018 niet meer gepubliceerd.
STADSDEEL CENTRUM
-- Ariënsplein 1 (bouwdeel 4) (V-20193248): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 4 juni
2019)
STADSDEEL NOORD
-- Geulstraat 102 (V-2019-3136): het verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 28 mei 2019)
-- Pijlhovestraat 42 (V-2019-3256): het
verwijderen van asbesthoudende plafondplaten garage (ingediend d.d. 4 juni 2019)
-- Rigtersbleekstraat 17 te Enschede
(V-2019-3205): het verwijderen van asbesthoudende golfplaten schutting (ingediend
d.d. 30 mei 2019)
-- Roelof van Schevenstraat 169 (V-20193194): het afvoeren van reeds verwijderde
asbesthoudende rioolpijpen (ingediend d.d.
29 mei 2019)
-- Staringstraat 33 (V-2019-3219): het verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 3 juni 2019)
-- Vliegveldstraat 100, achter Shelter B517
(V-2019-3176): het slopen van een oude
fundatie (ingediend d.d. 29 mei 2019)
-- Zaanstraat 19 (V-2019-3235): het verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 3 juni 2019)
STADSDEEL OOST
-- Abel Tasmanstraat 49 (V-2019-3155): het
verwijderen van asbesthoudende platen
afkomstig uit reeds gesloopt schuurtje
(ingediend d.d. 28 mei 2019)
-- Dahliastraat 36 (V-2019-3175): het verwijderen van asbesthoudende golfplaten dak
schuur (ingediend d.d. 29 mei 2019)

-- Elshofstraat 8 (V-2019-3189): het verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 29 mei 2019)
-- Etudestraat 48 (V-2019-3152): het verwijderen van asbesthoudende beglazingkit
(ingediend d.d. 28 mei 2019)
-- Hogeveldweg 199 (V-2019-3139): het
geheel slopen van een schuur met asbesthoudende materialen en het verwijderen
van asbest van een woning en carport
(ingediend d.d. 28 mei 2019)
-- Hogeveldweg 199 (V-2019-3215): het
verwijderen van asbesthoudende platen
(ingediend d.d. 3 juni 2019)
-- Hogeveldweg 199 (V-2019-3214): het
verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 3 juni 2019)
-- Penninkskottenweg 7 (V-2019-3159): het
verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 28 mei 2019)
-- Ranonkelstraat 29 (V-2019-3247): het
verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 4 juni 2019)
-- Zwarteweg 28 (V-2019-3141): het verwijderen van asbesthoudende platen dak
(ingediend d.d. 28 mei 2019)
STADSDEEL WEST
-- Boekelosestraat 57 (V-2019-3180): het
slopen van een konijnenhok met asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 29
mei 2019)
-- Boldershoekweg 51 (V-2019-3206): het
gedeeltelijk slopen van een bedrijfshal
(ingediend d.d. 31 mei 2019)
-- De Mans 27 (V-2019-3172): het verwijderen van asbesthoudende gelijmde
restanten onderlaag vinylzeil (ingediend
d.d. 29 mei 2019)
-- Dennenweg 68 (V-2019-3245): het verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 4 juni 2019)

-- Poolmansweg 190 (V-2019-3209): het
verwijderen van asbesthoudende platen
(ingediend d.d. 2 juni 2019)
STADSDEEL ZUID
-- Hesselinklanden 130 (V-2019-3197): het
verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 29 mei 2019)
A1.3	INGEDIENDE MELDING
BRANDVEILIG GEBRUIK
STADSDEEL NOORD
-- Het Nijhof 42 (V-2019-3208): melding
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
(ingediend d.d. 2 juni 2019)
-- Matenweg (grasveld naast hockeyvelden) (V-2019-3243): melding brandveilig
gebruik t.b.v. kamperen bij sporttoernooien
van 5 t/m 7 juli 2019 (ingediend d.d. 3 juni
2019)
-- Vliegveldweg 345 (Shelter B527)
(V-2019-3258): melding brandveilig gebruik
t.b.v. Camping op Stelten op 8 en 9 juni
2019 (ingediend d.d. 4 juni 2019)
STADSDEEL OOST
-- Lage Bothofstraat 161 (V-2019-3234):
melding brandveilig gebruik t.b.v. Jumbo
(ingediend d.d. 3 juni 2019)
STADSDEEL ZUID
-- Wesselerbrinklaan 100 102(V-2019-3244):
melding brandveilig gebruik t.b.v. Basic Fit
(ingediend d.d. 4 juni 2019)

A1.7	INGEDIENDE MELDING
BESLUIT UNIFORME
SANERINGEN (BUS)
STADSDEEL OOST
-- Zuid-Esmarkerrondweg 250 (B-20190026-01): kadastraal bekend gemeente
Lonneker, AA, 3618. Het betreft een
melding BUS immobiel om de bodem
geschikt te maken voor het opschonen
asbest van erf aan noordzijde voormalige
schuren (ingediend d.d. 2 mei 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 ZUID
-- hanninkhoek achter nr. 43 (V-2019-3144):
het kappen van 1 kers (ingediend d.d. 28
mei 2019)
-- Lankheethoek, voor nr.18 (V-2019-3150):
het kappen van 1 paardenkastanje (ingediend d.d. 28 mei 2019)
-- Lemselobrink, naast nr. 1 (V-2019-3211):
het kappen van 1 esdoorn (ingediend d.d.
3 juni 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
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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 WEST
-- Twekkeler Es 26 (V-2018-6614): het
vergroten van een bedrijfspand (nieuwe
uiterste beslistermijn d.d. 18 juli 2019)
-- Wethouder Beversstraat 165 (V-20192264): het plaatsen van een tijdelijke
huisvesting voor het ROC van Twente
(verlenging op verleende vergunning
V-2015-2434) (nieuwe uiterste beslistermijn d.d. 24 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)
B1	VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN(EN)
REGULIERE PROCEDURE
STADSDEEL CENTRUM:
-- Ariënsplein 1 (V-2019-2765): het intern
verbouwen van het voormalig ziekenhuis
t.b.v. Saxion (bouwdeel 12) (verleend d.d.
6 juni 2019)
-- Kneedweg 12 (V-2019-2196): handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v.
uitbreiding onzelfstandig wonen van 4 naar
5 personen (verleend d.d. 3 juni 2019)
-- Stationsplein 1 (V-2019-3093): het
plaatsen van handelsreclame (verleend
d.d. 5 juni 2019)
STADSDEEL NOORD:
-- Eschbeekweg 40 ('t Vaneker kavel 47)
(V-2019-1223): het bouwen van een woonhuis en een toegangspoort (verleend d.d.
4 juni 2019)
-- G.J. van Heekstraat 77 (V-2019-2171):
het vergroten van een bedrijfspand
(verleend d.d. 4 juni 2019)
STADSDEEL OOST:
-- Oostveenweg 130 (V-2019-2206):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. uitbreiding onzelfstandig
wonen van 4 naar 5 personen (verleend
d.d. 3 juni 2019)
STADSDEEL WEST:
-- Harberinksweg, t.o. nr. 15 (houtwal)
(V-2019-2445): het vellen van 6 eiken en 1
els (verleend d.d. 6 juni 2019)
-- Jacob van Ruysdaelstraat 31 (V-20192194): het plaatsen van een carport
(verleend d.d. 6 juni 2019)
-- Kopersteden 26 (V-2019-2138): het
vergroten van een bedrijfshal en het
aanleggen van een 2e uitweg (verleend
d.d. 3 juni 2019)
-- Wissinksdijk 133 (V-2019-1837): het
vellen van 2 eiken (verleend d.d. 5 juni
2019)
STADSDEEL ZUID:
-- Bergvennenhoek 142 (V-2019-2452): het
plaatsen van een erfafscheiding (verleend
d.d. 4 juni 2019)
-- Brinkstraat, t.h.v. nr. 693 (V-2019-2914):
het vellen van 9 berken en 1 wilg (verleend
d.d. 5 juni 2019)
-- Bruninkhof 3, kavel 39 (V-2019-1313):
het bouwen van een vrijstaand woonhuis
(verleend d.d. 5 juni 2019)

-- Hanninkhoek 66 (V-2019-2531): handelen
in strijd met de regels ruimtelijke ordening
t.b.v. onzelfstandige bewoning (kamerverhuur) voor 5 personen (verleend d.d. 5 juni
2019)
-- Holskottelanden, achter nr. 21 (V-20192907): het vellen van 1 eik (verleend d.d. 5
juni 2019)
-- Knalhutteweg, achter Tankelanden nr.
9 (V-2019-2894): het vellen van 1 berk
(verleend d.d. 5 juni 2019)
-- Kolmschotlanden, achter nr. 80 (V-20192920): het vellen van 1 eik (verleend d.d. 5
juni 2019)
-- Kolmschotlanden 93 (V-2019-2228): het
plaatsen van een dakkapel (verleend d.d.
6 juni 2019)
-- Lobbenslaghorst 47 (V-2019-3001): het
bouwen van een carport (verleend d.d. 6
juni 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:
-- Gronausestraat 1180 a (V-2019-2684):
het stellen van een maatwerkvoorschrift
aspect Geluid (verleend d.d. 4 juni 2019)
STADSDEEL ZUID:
-- Helmerstraat 247 (V-2019-2654): het
stellen van een maatwerkvoorschrift
aspect Geluid (verleend d.d. 4 juni 2019)
C VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING(EN)
STADSDEEL CENTRUM
-- Hofstraat 3 (V-2019-2347): het organiseren van 25 jaar Café Rocks op 15 juni
2019 (verleend d.d. 6 juni 2019)
-- Oude Markt 9B (V-2019-1624): het organiseren van Rooftop Sessies op 21 en 22
juni 2019 (verleend d.d. 3 juni 2019)
-- Walstraat (V-2019-1649): het organiseren
van Pluk de Walstraat op 30 juni 2019
(verleend d.d. 4 juni 2019)
STADSDEEL NOORD:
-- Lonneker Molenweg 125 (V-2019-2386):
het organiseren van Hill Billy Lonnekerveldfeest op 29 juni 2019 (verleend d.d. 6
juni 2019)
D

VERKEERSBESLUITEN

Besluiten:
Door plaatsing van bord model E6 van de
bijlage I van het Regle¬ment verkeersregels
en verkeers¬tekens 1990:
Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan:
1.	Bleekhofstraat in de nabijheid van huisnummer 613.
2.	Wooldriksweg in de nabijheid van huisnummer 84.
3.	Oostveenweg in de nabijheid van huisnummer 24.
Door verwijdering van bord model E6 van de
bijlage I van het Regle¬ment verkeersregels
en verkeers¬tekens 1990:
Het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan:
1.	Brookhuislanden in de nabijheid van huisnummer 42.
De politie gaat akkoord met bovenstaande
besluiten.
STADSDEEL CENTRUM
-- Minkmaatstraat t.h.v. nr. 2 (V-20193200): Instellen parkeerschijfzone (3

parkeervakken) (besluit genomen d.d. 5
juni 2019)
-- Nassaustraat t.h.v. nr. 20 (Gezondheidscentrum Veldpoort) (V-2019-3201):
Opheffen gereserveerde parkeerplaatsen
‘arts’ (besluit genomen d.d. 5 juni 2019)
-- Van Galenstraat, t.h.v. kruising Nijverheidstraat (V-2019-3204): Instellen van
een oplaadpunt voor elektrische voertuigen
(besluit genomen d.d. 5 juni 2019)
E	
INSTEMMINGSBESLUITEN
VOOR HET LEGGEN VAN
VAN KABELS EN LEIDINGEN
STADSDEEL CENTRUM
-- Brugstraat (V-2019-2713): het ruimen van
kabels (verleend d.d. 3 juni 2019)
-- Brugstraat, Cromhoffsbleekweg
(V-2019-2805): het verleggen van waterleiding (verleend d.d. 3 juni 2019)
STADSDEEL NOORD
-- Pastoriestraat t.h.v. nr. 12 en P.H. ter
Meulenplantsoen (V-2019-2853): het
aanleggen van waterleidingen (verleend
d.d. 3 juni 2019)
STADSDEEL OOST
-- Lage Bothofstraat / Lipperkerkstraat
(V-2019-2904): het aanleggen en inblazen
van glasvezel t.b.v. nieuwbouw (verleend
d.d. 3 juni 2019)
-- Schipholtstraat, hoek Broekheenseweg
(V-2019-3087): het aanleggen van een
laagspanningskabel (verleend d.d. 3 juni
2019)
-- Schipholtstraat, hoek Broekheenseweg
(V-2019-2763): het aanleggen van glasvezelkabel (verleend d.d. 3 juni 2019)
STADSDEEL WEST
-- Haimersweg - Strootsweg (V-20192865): het aanleggen van een waterleiding
(verleend d.d. 29 mei 2019)
-- Het Poolman 15 (V-2019-2594): het
aanleggen van glasvezel kabel (verleend
d.d. 3 juni 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)
E1.1 A
 CCEPTATIE MELDING
ACTIVITEITENBESLUIT
STADSDEEL CENTRUM
-- Kuipersdijk 118 (V-2019-0843): het veranderen van het bedrijf Jumbo Enschede
Kuipersdijk (geaccepteerd d.d. 4 juni 2019)
STADSDEEL WEST
-- Rigtersbleek-Zandvoort 10 (V-20191744): het starten van het bedrijf Mystiek
Theater (geaccepteerd d.d. 4 juni 2019)
E1.2 A
 CCEPTATIE MELDING
BRANDVEILIG GEBRUIK
STADSDEEL NOORD
-- De Hems 16 90 (V-2019-2511): melding
brandveilig gebruik t.b.v. Supermarkt Coop
(geaccepteerd d.d. 4 juni 2019)
-- Vliegveldweg 345 (V-2019-1026): melding
brandveilig gebruik t.b.v. Hangar 10, 11 en
17 (geaccepteerd d.d. 5 juni 2019)
-- Vliegveldweg 345 (V-2019-2860): melding
brandveilig gebruik t.b.v. evenement
Camping op Stelten op 9 juni 2019 (geaccepteerd d.d. 5 juni 2019)
-- Westerstraat 19 (V-2019-2661): melding
brandveilig gebruik t.b.v. kamergewijze
verhuur (geaccepteerd d.d. 4 juni 2019)
STADSDEEL OOST
-- Euregioweg 300 (V-2019-0612): melding
brandveilig gebruik t.b.v. Beimer Meat
(geaccepteerd d.d. 5 juni 2019)
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STADSDEEL WEST
-- Jan Vermeerstraat 3 te Enschede
(V-2019-2307): melding brandveilig gebruik
t.b.v. Aldi (geaccepteerd d.d. 4 juni 2019)
STADSDEEL ZUID
-- Hanninkhoek 66 (V-2019-2440): melding
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
(geaccepteerd d.d. 5 juni 2019)
E1.3	INGEDIENDE MELDING
LOZEN BUITEN
INRICHTINGEN
STADSDEEL NOORD
-- Jonkerweg 8 (V-2019-3116): aanleg
gesloten bodemenergiesysteem (geaccepteerd d.d. 4 juni 2019)
STADSDEEL OOST
-- Twickellaan 3 (V-2019-3117): aanleg
gesloten bodemenergiesysteem (geaccepteerd d.d. 4 juni 2019)
Tegen vorenstaande meldingen staat geen
bezwaar en/of beroep open.
F HANDHAVING
De volgende aanschrijvingen zijn uitgegaan:
-- Lage Bothofstraat / Lipperkerkstraat
(B-2017-0068-06): Instemmen Beschikking Wet bodembescherming: Lage
Bothofstraat/Lipperkerkstraat: kadastrale
aanduiding gemeente Enschede, sectie C,
nummers 15170, 15171 en 15172 (besluit
d.d. 23 mei 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.
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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.
B TERVISIELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
STADSDEEL ZUID
BESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED
ZUID-OOST, BLIKKERSMAATWEG 15” (NL.
IMRO.0153.R20180038-0002)
Voor het gebied gelegen nabij Blikkers-maatweg 15, waar adventure-activiteiten
worden uitgevoerd is het bestemmingsplan
“Buitengebied Zuidoost-Blikkersmaatweg15”
ontworpen. Het bestemmingsplan wijzigt een
deel van het bestemmingsplan "Buitengebied Zuidoost". De wijzigingen betreffen het
toekennen van een bouwvlak om nieuwe
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bebouwing mogelijk te maken, het toestaan
van natuur- en milieueducatie en ondersteunende horeca ten behoeve van de (al toegestane) dagrecreatieve activiteiten.
Inzien bestemmingsplan:
Het ontwerp-bestemmingsplan met de daarbij
behorende stukken ligt van 13 juni 2019 tot en
met 24 juli 2019 voor een ieder ter inzage.
Bestemmingsplan digitaal inzien:
Het ontwerp-bestemmingsplan met de daarbij
behorende stukken kan digitaal worden
ingezien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.R20180038-0002
De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina
https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.
nl/plannen/NL.IMRO.0153.R20180038-/
NL.IMRO.0153.R20180038-0002/
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.
B1	TERVISIELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
STADSDEEL CENTRUM
BESTEMMINGSPLAN “BLEKERSTRAAT-ROBSONTERREIN” (NL.
IMRO.0153.R20190006-0002)
Voor het gebied dat globaal begrensd wordt
door het Blekerpad in het noorden, de woonbebouwing aan de Meijersbergstraat in het
oosten, de woonbebouwing aan de Veldkampstraat in het zuiden en de Blekerstraat in
het westen is het bestemmingsplan ‘Blekerstraat-Robsonterrein’ opgesteld.
Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het Robsonterrein en maakt de
bouw van 58 woningen in verschillende typen
mogelijk (35 grondgebonden woningen, 20
studio’s, 3 tiny houses). Daarnaast krijgt het
Robsonpand, waarin onder meer verschillende vormen van (ambachtelijke) bedrijvigheid, ateliers en maatschappelijke functies
ten behoeve van de wijk gevestigd zijn een
passende bestemming. Aan de noordzijde
van het plangebied, langs het Blekerpad, zal
de stadsbeek worden aangelegd. Daarnaast
wordt de moestuin op het terrein hersteld.
Inzien bestemmingsplan:
Het ontwerp-bestemmingsplan met de daarbij
behorende stukken ligt van 13 juni 2019 tot en
met 24 juli 2019 voor een ieder ter inzage.
Bestemmingsplan digitaal inzien:
Het ontwerp-bestemmingsplan met de daarbij
behorende stukken kan digitaal worden
ingezien op http://www.ruimtelijkeplannen.
nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.
R20190006-0002
De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina
https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.
nl/plannen/NL.IMRO.0153.R20190006-/
NL.IMRO.0153.R20190006-0002/
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.
B2	TERVISIELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
STADSDEEL NOORD
BESTEMMINGSPLAN “ROOMBEKERVELD
NOORD” (NL.IMRO.0153.R20190005-0002)
Voor een gebied dat globaal begrensd wordt
door de Lijsterstraat in het noorden, de achterzijde van de bestaande woonpercelen aan
de Steenbeltweg in het oosten, het Roombekerveld in het zuiden en de achterzijde van
de bestaande woonpercelen aan de Stroinksbleekweg in het westen is het bestemmingsplan ‘Roombekerveld Noord’ ontworpen.
Dit plan voorziet in de realisatie van 27 grondgebonden woningen. Daarnaast wordt in het
plan de bestaande bedrijfskavel aan de zuidwestzijde meegenomen, waarbij de gebruiksmogelijkheden worden aangepast zodat deze
milieutechnisch passen in de woonomgeving.
Inzien bestemmingsplan:
Het ontwerp-bestemmingsplan met de daarbij
behorende stukken ligt van 13 juni 2019 tot en
met 24 juli 2019 voor een ieder ter inzage.
Bestemmingsplan digitaal inzien:
Het ontwerp-bestemmingsplan met de daarbij
behorende stukken kan digitaal worden
ingezien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.R20190005-0002
De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina
https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.
nl/plannen/NL.IMRO.0153.R20190005-/
NL.IMRO.0153.R20190005-0002/
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
B3	TERVISIELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
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plan maakt de nieuwbouw van een kazerne
voor de Vrijwillige Brandweer Glanerbrug
mogelijk. De kazerne verhuist van de Tolstraat
5 in Glanerbrug naar dit perceel.
Inzien bestemmingsplan:
Het ontwerp-bestemmingsplan met de daarbij
behorende stukken ligt van 13 juni 2019 tot en
met 24 juli 2019 voor een ieder ter inzage.
Bestemmingsplan digitaal inzien:
Het ontwerp-bestemmingsplan met de daarbij
behorende stukken kan digitaal worden
ingezien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.BP00192-0002
De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina
https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.
nl/plannen/NL.IMRO.0153.BP00192-/
NL.IMRO.0153.BP00192-0002/
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.
F WELSTANDSNOTA ENSCHEDE
“BOUWEN AAN IDENTITEIT”
STADSDEEL NOORD
WIJZIGING 104 WELSTANDSNOTA
Wijziging 104 van de Welstandsnota heeft
betrekking op Roombekerveld Noord. Voor
de locatie geldt nu nog een welstandskader
dat uitgaat van bedrijfsontwikkeling. Via
wijziging 104 van de Welstandsnota wordt de
welstandscategorie aangepast naar ‘Regenboogwijken’, dat beter aansluit bij de beoogde
woningbouw.
Inzien Wijziging Welstandsnota
Het ontwerpbesluit Wijziging 104 Welstandsnota en de daarbij behorende stukken ligt van
13 juni 2019 tot en met 24 juli 2019 voor een
ieder ter inzage.
Wilt u het ontwerpbesluit Wijziging 104
Welstandsnota 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 beeldkwaliteitskader naar voren brengen bij de gemeenteraad. Zie Ruimtelijke plannen Algemeen,
procedures – zienswijzen naar voren brengen.
G WELSTANDSNOTA ENSCHEDE
“BOUWEN AAN IDENTITEIT”

STADSDEEL OOST

STADSDEEL CENTRUM

BESTEMMINGSPLAN “Brandweerkazerne
Glanerbrug” (NL.IMRO.0153.BP001920002)
Voor een perceel op de hoek Gronausestraat-Heidevlinder is het bestemmingsplan
“Brandweerkazerne Glanerbrug” ontworpen.
Aan de zuid- en westzijde grenst het perceel
aan de daar aanwezige sportverenigingen. Dit

WIJZIGING 105 WELSTANDSNOTA
Wijziging 105 van de Welstandsnota heeft
betrekking op het Robsonterrein, gelegen
aan de Blekerstraat 99 t/m 165, Blekerpad en
Veldkampstraat 42. Voor de locatie geldt nu
nog een welstandskader dat uitgaat van de
categorie ‘verborgen enclaves’. Via wijziging
105 van de Welstandsnota wordt het beeld-
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kwaliteitsplan ‘Robsonterrein, een ‘verbindend’ hof, in procedure gebracht, omdat deze
beter aansluit bij de beoogde ontwikkeling van
het terrein, waarbij onder meer woningbouw
plaatsvindt. Het beeldkwaliteitsplan geeft
richtlijnen voor de na te streven ruimtelijke
kwaliteit en beeldkwaliteit en geeft het toet-
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singskader voor aanvragen om omgevingsvergunning.
Inzien Wijziging Welstandsnota
Het ontwerpbesluit Wijziging 105 Welstandsnota en de daarbij behorende stukken ligt van
13 juni 2019 tot en met 24 juli 2019 voor een
ieder ter inzage.

Wilt u het ontwerpbesluit Wijziging 105
Welstandsnota inzien of een nadere toelichting? Zie Ruimtelijke plannen Algemeen,
Inzien / afspraak maken voor de mogelijkheden.
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Reageren
Gedurende de hiervoor genoemde termijn
kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze (reactie)
omtrent het ontwerpbesluit en het beeldkwaliteitskader naar voren brengen bij de gemeenteraad. Zie Ruimtelijke plannen Algemeen,
procedures – zienswijzen naar voren brengen.

