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EnschedeCentraal

VERGADERINGEN

In verband met de herfstvakantie zijn er géén bijeenkomsten van de gemeenteraad. De eerstvolgende
vergadering is stedelijke commissie op maandag 29
oktober. Meer hierover leest u in de bekendmakingen
van volgende week.
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
Bezwaren indienen
Indien bezwaar kan worden ingediend, dan kunt u het
bezwaarschrift richten aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 20, 7500 AA te
Enschede. U wordt verzocht bij correspondentie
het beschikkingsnummer, dat achter het adres
staat, te vermelden. Door het indienen van een
bezwaarschrift wordt de werking van de vergunning
niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van
een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel (Team
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle).
Beroep instellen
Indien beroep kan worden ingesteld, dan kunt u het
beroepschrift richten aan de Rechtbank Overijssel (Team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000
GB Zwolle). Door het instellen van beroep wordt
de werking van de vergunning en ontheffing niet
geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een
beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening
(in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel (Team
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle).
A

INGEDIENDE AANVRAGEN 		
OMGEVINGSVERGUNNING
VOOR DE ACTIVITEIT(EN):

STADSDEEL CENTRUM
-- Stationsplein t.h.v. nr. 33 H (V-2018-6262): het
tijdelijk plaatsen van een bouwbord (ingediend
d.d. 9 oktober 2018)
--

STADSDEEL NOORD
-- Mekkelholtsweg 44 (V-2018-6204): het vergroten
van de woning (ingediend d.d. 5 oktober 2018)
-- Prins Bernhardpark 27 (V-2018-6211): het vellen
van 1 beuk (ingediend d.d. 7 oktober 2018)
-- Scholten Reimerstraat 40 (V-2018-6264): het
onderhouden van het dak van een kerk (gemeentelijk monument) (ingediend d.d. 9 oktober 2018)
-- Wulpstraat 9 (V-2018-6284): het gedeeltelijk
vervangen van een dakkapel (ingediend d.d. 9
oktober 2018)
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STADSDEEL OOST
-- Engerinksweg (V-2018-6198): het plaatsen van
houten bergingen op een volkstuincomplex (ingediend d.d. 3 oktober 2018)
-- Engerinksweg t.h.v. nr. 125 (V-2018-6239): het
vellen van 2 beuken (ingediend d.d. 8 oktober
2018)
-- Gronausestraat t.h.v. nr. 825 (V-2018-6225): het
vellen van 1 eik (ingediend d.d. 8 oktober 2018)
-- Najaarsweg 20 (V-2018-6200): het plaatsen van 2
dakkapellen (ingediend d.d. 5 oktober 2018)
-- Noord Esmarkerrondweg 407 (Oosterbegraafplaats) (V-2018-6237): het vellen van 1 den
(ingediend d.d. 8 oktober 2018)
-- Noord Esmarkerrondweg 407 A (Oosterbegraafplaats) (V-2018-6234): het vellen van 2
beuken (ingediend d.d. 8 oktober 2018)
-- Parelmoervlinder 49 (V-2018-6191): het
verplaatsen van een dakkapel (ingediend d.d. 4
oktober 2018)

STADSDEEL WEST
-- Dennenweg 216 (V-2018-6209): het wijzigen van
een kozijn (ingediend d.d. 5 oktober 2018)
-- De Ossenboer 1 (V-2018-6272): het vergroten
van een bedrijfshal en het gedeeltelijk vervangen
van een hekwerk (ingediend d.d. 9 oktober 2018)
-- Grote Veldweg (hoek Hofdijk) (V-2018-6285):
het vellen van 2 zomereiken en 2 zwarte elsen
(ingediend d.d. 10 oktober 2018)
-- Haimersweg (hoek Hofdijk) (V-2018-6286): het
vellen van 4 zomereiken en 1 zwarte populier
(ingediend d.d. 10 oktober 2018)
-- Haimersweg (hoek Hofdijk) (V-2018-6287): het
vellen van 12 zomereiken en 2 grove dennen
(ingediend d.d. 10 oktober 2018)
STADSDEEL ZUID
-- Bentelobrink 117 (V-2018-6243): het plaatsen
van een raam/deur-kozijn in voorgevel woonhuis
(ingediend d.d. 8 oktober 2018)
-- Geessinkweg t.h.v. nr. 154 (V-2018-6290): het
vellen van 1 eik (ingediend d.d. 10 oktober 2018)
-- Helweg 80 (V-2018-6256): het slopen van een
schuur op grond van ruimtelijke regels (ingediend
d.d. 9 oktober 2018)
-- Langelobrink 4 (V-2018-6303): het intern
verbouwen van een woonhuis (ingediend d.d. 10
oktober 2018)
-- Runenberghoek t.h.v. nr. 94 (V-2018-6268): het
vellen van 1 els (ingediend d.d. 9 oktober 2018)
A1.1 INGEDIENDE EVENEMENTEN		
		VERGUNNING
STADSDEEL CENTRUM
-- Binnenstad Enschede (V-2018-6214): het spelen
van stadsdraaiorgels (ingediend d.d. 6 oktober
2018)
STADSDEEL NOORD
-- Colosseum 70 - 80 (V-2018-6247): het organiseren van HELLO 2019 op 31 december 2018
(ingediend d.d. 8 oktober 2018)
-- Colosseum 70 - 80 (V-2018-6307): het organiseren van een benefiet concert Orkest Koninklijke
Luchtmacht op 14 december 2018 (ingediend d.d.
10 oktober 2018)
-- Vliegveldweg 345 (V-2018-6246): het organiseren van Schlager Symfonica op 10 november
2018 (ingediend d.d. 9 oktober 2018)
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
-- Ariënsplein 1 (bouwdeel 4) (V-2018-6266): het
verwijderen van asbesthoudende materialen van
het voormalig MST gebouw (bouwdeel 4) (ingediend d.d. 9 oktober 2018)
-- Ariënsplein 1 (bouwdeel 6) (V-2018-6267): het
verwijderen van asbesthoudende materialen van
het voormalig MST gebouw (bouwdeel 6) (ingediend d.d. 9 oktober 2018)
-- Ariënsplein 1 (bouwdeel 15) (V-2018-6301): het
intern slopen van het voormalig MST met asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 10 oktober
2018)
-- Blekerstraat 165 (V-2018-6251): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 9
oktober 2018)
-- Blekerstraat 165 (V-2018-6273): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 9
oktober 2018)
-- Emmastraat 274 (V-2018-6227): het verwijderen
van asbesthoudende golfplaten van dak tuinschuurtje (ingediend d.d. 8 oktober 2018)
-- Oude Markt 13 (V-2018-6289): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend d.d.
10 oktober 2018)
STADSDEEL NOORD
-- Ankrot 52 (V-2018-6292): het verwijderen van
asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 10
oktober 2018)
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-- Dr. Coppesstraat 125 (V-2018-6231): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend
d.d. 8 oktober 2018)
-- Valkenstraat 18 (V-2018-6241): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 8
oktober 2018)
STADSDEEL OOST
-- Gladiolenstraat 59 (V-2018-6175): het verwijderen van een asbesthoudende onderlaag vinylzeil (ingediend d.d. 4 oktober 2018)
-- Gronausestraat 848 (V-2018-6291): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend
d.d. 10 oktober 2018)
STADSDEEL WEST
-- Beneluxlaan 205 (V-2018-6240): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 8
oktober 2018)
STADSDEEL ZUID
-- Bentelobrink 117 (V-2018-6242): het verwijderen
van een garagedeur en rabatdelen t.b.v. het
plaatsen van een raamkozijn (ingediend d.d. 8
oktober 2018)
-- Usselerrietweg 40 (V-2018-6300): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend
d.d. 10 oktober 2018)
-- Zunabrink 17 (V-2018-6195): het verwijderen
van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 4
oktober 2018)
A1.3 INGEDIENDE MELDING BRAND
		 VEILIG GEBRUIK
STADSDEEL CENTRUM
-- Ariënsplein 1 (V-2018-6270): melding brandveilig
gebruik t.b.v. "The Overkill Festival" (ingediend
d.d. 9 oktober 2018)
STADSDEEL NOORD
-- Vliegveldweg 345 (V-2018-6248): melding brandveilig gebruik t.b.v. het Schlager Symfonica op 10
november 2018 (ingediend d.d. 9 oktober 2018)
A1.4 INGEDIENDE MELDING LOZEN
		 BUITEN INRICHTINGEN
STADSDEEL CENTRUM
-- Haaksbergerstraat 174 414 (V-2018-6293):
melding lozen buiten inrichtingen (ingediend d.d.
10 oktober 2018)
-- Zuiderspoorlocatie (V-2018-6271): het
aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem (ingediend d.d. 9 oktober 2018)
STADSDEEL WEST
-- Kanaalstraat 123 (V-2018-6199): melding grondwater lozen buiten inrichtingen (ingediend d.d. 5
oktober 2018)
De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen
bezwaarschriften worden ingediend en er wordt
geen correspondentie over gevoerd.
A1.5 INGEDIENDE MELDINGEN 		
		 KAPPEN VAN EEN BOOM
STADSDEEL CENTRUM
-- Hoogstraat 48 (achtertuin) (V-2018-6275): het
kappen van een boom (ingediend d.d. 9 oktober
2018)
STADSDEEL OOST
-- Holzink Es, t.h.v. nr. 29 (V-2018-6219): het
kappen van 4 wilgen (ingediend d.d. 8 oktober
2018)
STADSDEEL ZUID
-- Rhaanbrink t.h.v. nr. 57 (V-2018-6297): het
kappen van 1 tulpenboom (ingediend d.d. 10
oktober 2018)
-- Warnsinklanden 7 (V-2018-6298): het kappen
van 1 acacia (ingediend d.d. 10 oktober 2018)
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
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1 		Aansluiting A35 Enschede-West (Westerval), asfalteringswerkzaamheden:
• verkeershinder Enschede richting Hengelo/Haaksbergen, t/m 23
november 2018.
		 • verkeershinder Haaksbergen/Hengelo richting Enschede, t/m 23
november 2018.
		 • verkeershinder Hengelo richting Enschede, van 19 oktober t/m 29
oktober 2018. Afrit afgesloten.
		 • verkeershinder Hengelo richting Haaksbergen/Grolsch, van 19
oktober t/m 26 oktober 2018. Afrit afgesloten.
		 • verkeershinder Haaksbergen richting Enschede, van 26 oktober
t/m 29 oktober2018. Afrit afgesloten.
		 • verkeershinder Enschede richting Haaksbergen/Grolsch, van 26
oktober t/m 29 oktober 2018.
		 • verkeershinder Enschede richting Haaksbergen/Grolsch, 9
november t/m 12 november 2018.
		 • verkeershinder Hengelo richting Enschede, van 9 november t/m 12
november 2018. Afrit afgesloten.
		 • verkeershinder Duitsland richting Enschede, van 9 november t/m
12 november 2018. Afrit afgesloten.

Wegafsluitingen en verkeersbelemmeringen
Wegafsluitingen en verkeersbelemmeringen

2 Auke Vleerstraat, t.h.v. de Ir. Hanlostraat, verkeershinder t/m 18
oktober 2018. Reliningswerkzaamheden.
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3 Jan van Goyenstraat en de Nicolaas Maesstraat, van 22 oktober
t/m 2 november 2018. Bestratingswerkzaamheden.
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4 Haaksbergerstraat, het gedeelte vanaf (en inclusief) de rotonde
F. Bolstraat/Helmerzijde tot aan Pathmossingel/Getfertsingel t/m
medio november 2018. Vervangen asfaltverharding. (omleidingen en
afzetting zie: www.enschede.nl/stadsingenieurs/projecten/zuid
5 Wethouder Nijhuisstraat, het gedeelte tussen de Jan van
Goyenstraat en de Jan Vermeerstraat, van 22 oktober t/m 26
oktober 2018. Bestratingswerkzaamheden.
6 Elferinksweg, het gedeelte tussen de Wethouder Nijhuisstraat en
de B.W. ter Kuilestraat, van 22 oktober t/m 26 oktober 2018. Bestratingswerkzaamheden.
7 B.W. ter Kuilestraat, het gedeelte tussen de Wethouder Nijhuisstraat en de kruising met de Elferinksweg, t/m 26 oktober 2018.
Kabel- en leidingwerkzaamheden.
8 Broekheurnerring, het gedeelte tussen de Geessinkweg en de
Wesselerbrinklaan, t/m 26 oktober 2018. Asfalteringswerkzaamheden.
9 Minister De Savornin Lohmanlaan, t/m vrijdag 23 november 2018.
Rioleringswerkzaamheden.
10 Hengelosestraat, t.h.v. Schuttersveld, stadinwaarts afgesloten, op
29 oktober 2018. Vervangen deklaag.

11 Weerselosesweg/Deurningerstraat; het gedeelte van De
Braakweg tot Deurningerstraat 480, van 23 oktober t/m 26 oktober
2018. Reliningswerkzaamheden.
12 Brandweerstraat-Fortuinstraat, verkeershinder op 18 oktober
i.v.m. asfaltreparatie. Verkeershinder van 22 t/m 26 oktober i.v.m.
aanbrengen coating.
12 Brandweerstraat-Fortuinstraat, verkeershinder van 22 oktober t/m
26 oktober 2018. Aanbrengen coating.
13 Getfertweg, het gedeelte tussen de Haaksbergerstraat en de Wooldriksweg, t/m 26 oktober 2018. Aanleg warmtebaan.
14 Hulsmaatstraat, t.h.v. de Fazantstraat 52-110, van 19 oktober t/m 5
november 2018. Sloop flagebouw.
15 Wooldriksweg vanaf kruispunt Borneostraat tot rotonde Haaksbergerstraat in fases afgesloten tot vrijdag 17 november 2018. Aanleg
warmtebaan.
16 Bleekweg, t/m 26 oktober 2018. Wegwerkzaamheden.
17 Vlierstraat, het gedeelte tussen de Snakenborglanden en de
Vogelsanklanden, t/m 26 oktober 2018. Asfalteringswerkzaamheden.
18 Menistenstraat, rioolvervanging, t/m 18 oktober.
19 Molenstraat, het gedeelte tussen Wenninkgaarde en de Oldenzaalsestraat, op 29 oktober 2018. Vervangen deklaag.
20 Knalhutteweg, op het kruispunt met de Vlierstraat (rotonde), t/m 26
oktober 2018. Asfalteringswerkzaamheden.
21 Holtwiklanden, het gedeelte tussen huisnummers 152 en 186, t/m
30 november 2018. Rioleringswerkzaamheden.
22 Boulevard 1945, het gedeelte tussen de C.F. Klaarstraat en de
Oldenzaalsestraat, stadinwaarts afgesloten, van 17 oktober t/m 19
oktober 2018. Wegwerkzaamheden.
23 Hoek de Klomp/Oldenzaalsestraat tot kruispunt Veenstraat, tot
23 oktober 2018. Leggen van een waterleiding.
24 Papaverstraat, het gedeelte tussen de Leliestraat en de Vrouwenmantelstraat, t/m 26 oktober 2018. Woonrijp maken.
25 Twenteweg, t/m 19 oktober 2018. Verkeershinder door riolerings- en asfalteringswerkzaamheden.
26 Spoorbaanstraat, nabij de aansluiting van de Gronausestraat,
verkeershinder van 22 oktober t/m 24 oktober 2018. Reliningswerkzaamheden.

Voor meer informatie over de meest recente wegwerkzaamheden verwijzen we u naar
Voor meer informatie over de meest recente wegwerkzaamheden verwijzen we u naar
www.enschede.nl
www.enschede.nl
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
-- Pantheon 22 (V-2018-5254): het
verbouwen van een pand (nieuwe uiterste
beslistermijn d.d. 28 november 2018 )
-- Welnalaan (V-2018-4169): het bouwen van
een vrijstaand woonhuis (nieuwe uiterste
beslistermijn d.d. 25 november 2018)
STADSDEEL OOST
-- Steenweg nr. 58 - 60 (V-2018-3593):
het verbouwen van een woonhuis naar 4
studio's (nieuwe uiterste beslistermijn d.d.
19 november 2018)
STADSDEEL WEST
-- Windmolenweg 56 (V-2018-5176): het
aanleggen van een inrit (nieuwe uiterste
beslistermijn d.d. 26 november 2018)
STADSDEEL ZUID
-- Voshaarweg 61 (V-2018-4856): het
bouwen van een schuurwoning (nieuwe

uiterste beslistermijn d.d. 24 november
2018)
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) VER
B

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE
PROCEDURE

STADSDEEL CENTRUM:
-- Boddenkampsingel 2 (V-2018-5920):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. het vestigen van Boxspring
Slaapcomfort (verleend d.d. 9 oktober
2018)
-- Haaksbergerstraat 147 (Janninkscomplex) (V-2018-4339): het aanbrengen van
noodoverlopen aan een monumentaal
gebouw (verleend d.d. 11 oktober 2018)
-- Oldenzaalsestraat 115 (V-2018-5550): het
gedeeltelijke verwijderen van banken uit de
St. Jozefkerk (Rijksmonument) (verleend
d.d. 10 oktober 2018)
STADSDEEL NOORD:
-- Drienerveldweg 25 (V-2018-5555): het
vellen van 5 fijnsparren (verleend d.d. 8
oktober 2018)
-- Jekerstraat 27 (V-2018-3814): handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening ten
behoeve van het tijdelijk (maximaal 2 jaar)
onzelfstandig bewonen voor 3 personen
(verleend d.d. 12 oktober 2018)
-- Lijsterstraat 206 (V-2018-2987): het
plaatsen van een dakkapel aan de voor-

---

---

zijde en achterzijde woonhuis (verleend
d.d. 10 oktober 2018)
Prins Bernhardpark 25 (V-2018-6153):
het vellen van 3 sparren (verleend d.d. 10
oktober 2018)
Toekomststraat 41 (V-2018-5208):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. het herbouwen van een
koetshuis (verleend d.d. 11 oktober 2018)
Van Hogendorpstraat 10 (V-2018-4113):
het bouwen van een vrijstaand woonhuis
(verleend d.d. 11 oktober 2018)
Veendijk t.h.v. nr. 100 (landgoed ’t
Sybrook) (V-2018-4894): het opschonen
en vergroten van een poel (verleend d.d.
10 oktober 2018)

STADSDEEL OOST:
-- Ekersdijk 220 (V-2018-5733): het vellen
van 25 sparren en 1 wilg (verleend d.d. 8
oktober 2018)
-- Keppelerdijk, kavel 5 (V-2018-4990):
het plaatsen van een tijdelijke woonunit
(verleend d.d. 8 oktober 2018)
-- Mensinkweg, t.o. nr. 30 (bosperceel)
(V-2018-5320): het vellen van 10 sparren
(verleend d.d. 8 oktober 2018)
-- naast de N35, t.h.v. de Schukkinkweg
(V-2018-4168): het plaatsen van zonnepanelen met bijbehorende installaties en
hekwerken en het aanleggen van een
onderhoudspad (verleend 11 oktober 2018)
-- Noord Esmarkerrondweg, tussen nr. 73
en 77 (bosperceel) (V-2018-5848): het
vellen van 1 berk, 2 beuken en 1 esdoorn
(verleend d.d. 8 oktober 2018)
-- Steenweg 62 (V-2017-4236): het plaatsen
van een poort (verleend d.d. 5 oktober
2018)
-- Zuid Esmarkerrondweg 69 (V-20184871): het tijdelijk plaatsen van een unit

van 6 bij 12 meter ten behoeve van een
BSO voor de duur van tien jaar (verleend
d.d. 11 oktober 2018)
STADSDEEL WEST:
-- Bernard Roerinkstraat (V-2018-4160):
het bouwen van 8 patiowoningen (fase 2)
(verleend d.d. 5 oktober 2018)
STADSDEEL ZUID:
-- Veldhaarweg 116 (V-2018-5739): het
vellen van 3 grove dennen (verleend d.d. 8
oktober 2018)
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 OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
UITGEBREIDE PROCEDURE
STADSDEEL NOORD:
-- Vliegveldstraat 100 B 522 V-2018-2606:
het oprichten van een inrichting voor het
stallen van vliegtuigen voor recreatief
gebruik (verleend d.d. 12 oktober 2018)
Dit besluit heeft als ontwerp ter inzage gelegen
van 24 augustus 2018 tot en met 5 oktober
2018. Met betrekking tot het ontwerpbesluit
zijn geen zienswijzen ontvangen. Het besluit
is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Op het besluit de omgevingsvergunning te
verlenen is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van
de Crisis en Herstelwet van toepassing. In
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verband hiermee moeten de beroepsgronden
in het beroepschrift worden opgenomen.
Na afloop van de beroepstermijn kunnen
geen nieuwe beroepsgronden meer worden
aangevoerd.
-- Welnaweg 102 (gemeld als Welnaweg
100) V-2018-1694: het aanpassen van een
brandwerende scheiding (verleend d.d. 9
oktober 2018)
Dit besluit heeft als ontwerp ter inzage
gelegen van 22 augustus 2018 tot en met 3
oktober 2018. Met betrekking tot het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen. Het
besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het
ontwerpbesluit.
STADSDEEL OOST:
-- naast de N35, t.h.v. de Schukkinkweg
(V-2018-2071): handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening ten behoeve
van het realiseren van een zonnepark
Dit besluit heeft als ontwerp ter inzage
gelegen met ingang van 28 juni 2018
gedurende zes weken. Met betrekking tot
het ontwerpbesluit zijn twee zienswijzen
ontvangen, waarvan één zienswijze is
ingetrokken. Het besluit is niet gewijzigd ten
opzichte van het ontwerpbesluit.
De omgevingsvergunning en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 18 oktober
2018 gedurende zes weken ter inzage in het
Stadskantoor aan de Hengelosestraat 51.
Wilt u de aanvraag 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.
De omgevingsvergunning en de ruimtelijke
onderbouwing met de daarbij behorende
bijlagen kunnen ook digitaal worden ingezien
op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.20182071-0003
De bronbestanden kunnen worden
gedownload via de webpagina https://
www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/
plannen/NL.IMRO.0153.20182071-0003-/
NL.IMRO.0153.20182071-0003
Crisis en Herstelwet van toepassing
Op het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning “Zonnepark Enschede”
is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis
en Herstelwet van toepassing. In verband
hiermee dienen beroepsgronden in het
beroepschrift te worden opgenomen. Na
afloop van de beroepstermijn kunnen geen
nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd
-- Ouverturestraat 70 (V-2018-1672: het
gedeeltelijk verbouwen van een school
naar kinderopvang en brandveilig gebruik
t.b.v. De Boomhut (verleend d.d. 9 oktober
2018)
Dit besluit heeft als ontwerp ter inzage
gelegen van 14 augustus 2018 tot en met
25 september 2018. Met betrekking tot
het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen
ontvangen. Het besluit is niet
gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Gedurende zes weken met ingang van
de dag na die waarop deze besluiten ter
inzage zijn gelegd kan tegen de besluient
beroep worden ingesteld. Dit kan door
belanghebbenden die zienswijzen hebben
ingebracht tegen het ontwerpbesluit en
door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen te hebben ingebracht tegen
het ontwerpbesluit.

B2 VERLEENDE MAATWERKVOORSCHRIFTEN
STADSDEEL CENTRUM:
-- Kuipersdijk 65 (V-2018-5728): het stellen
van een maatwerkvoorschrift aspect geluid
(verleend d.d. 9 oktober 2018)
-- Kuipersdijk 168 (V-2018-3596): het
stellen van een maatwerkvoorschrift
aspect geluid (verleend d.d. 12 oktober
2018)
STADSDEEL OOST:
-- Dotterbloemstraat 10 (V-2018-4091):
het stellen van een maatwerkvoorschrift
aspectgeluid (verleend d.d. 10 oktober
2018)
-- Ribbelerbrinkstraat 114 (V-2018-2404):
het stellen van maatwerkvoorschriften
aspecten afvalwater en geluid (verleend
d.d. 12 oktober 2018)
STADSDEEL WEST:
-- Chroomsteden 2 (V-2018-4385): het
stellen van een maatwerkvoorschrift
aspect geluid (verleend d.d. 12 oktober
2018)
B3 BESLUIT VERGUNNINGSVRIJ
STADSDEEL ZUID:
-- Riethermsteeg 35 (V-2018-5149): het
plaatsen van een tuinhuis met luifel en een
terrasoverkapping (vergunningsvrij d.d. 9
oktober 2018)
B4 GEWEIGERDE OMGEVINGS
VERGUNNINGEN
STADSDEEL ZUID:
-- Vlierstraat 89 (V-2018-4220): handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v.
leegstand (geweigerd d.d. 5 oktober 2018)
B5 VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING(EN)
STADSDEEL OOST
-- Hogeland - route door de wijk (V-20185776): het organiseren van Sinterklaasintocht Hogeland op 18 november 2018
(verleend d.d. 8 oktober 2018)
-- Route door Glanerbrug (V-2018-4727):
het organiseren van een Sinterklaasintocht
op 17 november 2018 (verleend d.d. 8
oktober 2018)
C

VERKEERSBESLUITEN

In de digitale Staatscourant van woensdag
17 oktober 2018 staan de volgende door het
college van Burgemeester en Wethouders
genomen verkeersbesluiten vermeld.
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.	Brookhuislanden in de nabijheid van
huisnummer 42.
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.	Dr. Coppesstraat in de nabijheid van
huisnummer 40 306.
2.	Holtwiklanden in de nabijheid van huisnummer 262.
3.	Mina Krusemanstraat in de nabijheid
van huisnummer 40.
4.	C.F. Klaarstraat in de nabijheid van huisnummer 68.
5.	Burg. van Veenlaan in de nabijheid van
huisnummer 20 13.

6.	Hulststraat in de nabijheid van huisnummer 23.
7.	C.F. Klaarstraat in de nabijheid van huisnummer 24.
8.	Ypkemeulestraat in de nabijheid van
huisnummer 4.
9.	Noord Esmarkerrondweg in de nabijheid
van huisnummer 578.
10. Bleekhofstraat in de nabijheid van
huisnummer 515.
De politie gaat akkoord met bovenstaande
besluiten.
De volledige tekst van deze besluiten kunt u
lezen in de digitale Staatscourant, http://www.
officielebekendmakingen.nl en http://zoek.
officielebekendmakingen.nl
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F

VERLEENDE MARKTVERGUNNINGEN

STADSDEEL OOST
-- Schoolstraat Glanerbrug (V-2018-5834):
marktplaatsvergunning voor de verkoop
van vis en visproducten (verleend d.d. 10
oktober 2018)
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)
G1.1 ACCEPTATIE MELDING
		ACTIVITEITENBESLUIT

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen
belanghebbenden binnen 6 weken na de
datum van verlening een bezwaarschrift
indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en
beroep onder de kop Algemeen).

STADSDEEL NOORD
-- Roombekerveld, strook 127, kavel 2
(V-2018-6276): het starten van het bedrijf
Zonwering Twente (geaccepteerd d.d. 12
oktober 2018)

STADSDEEL NOORD
-- Roerstraat, achter nr. 2 (V-2018-6147):
Instellen van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen (besluit genomen d.d. 10
oktober 2018)
-- Roomweg, tussen de nrs. 63 en 87
(parallelweg) (V-2018-6166): Instellen
voetgangersgebied (besluit genomen d.d.
10 oktober 2018)
-- Schurinksdwarsweg, naast Schurinksweg 38-48 (V-2018-6163): Instellen
van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen (besluit genomen d.d. 10 oktober
2018)

STADSDEEL WEST
-- Brouwerslaan 1 (V-2018-5430): het
veranderen van het bedrijf Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. (geaccepteerd
d.d. 10 oktober 2018)

STADSDEEL OOST
-- Sonatestraat, naast nr. 18 (V-2018-6160):
Instellen van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen (besluit genomen d.d. 10
oktober 2018)
STADSDEEL ZUID
-- Spoolderlanden, op de parkeerplaats
naast nr. 23 (V-2018-6140): Instellen van
een oplaadpunt voor elektrische voertuigen
(besluit genomen d.d. 10 oktober 2018)
-- Wesseler-nering, t.h.v. de aansluiting
op de Wesselerbrinklaan (V-2018-6164):
Verkeersbesluit instellen gebod tot volgen
van rijrichting (besluit genomen d.d. 10
oktober 2018)
D

INSTEMMINGSBESLUITEN
VOOR HET LEGGEN VAN
KABELS EN LEIDINGE

STADSDEEL NOORD
-- De Braakweg 160 (plan 't Vaneker, deel
2) (V-2018-5895): het leggen van glasvezelkabel (verleend d.d. 11 oktober 2018)
-- Vorgersweg 9 (V-2018-6078): het
aanleggen van een Coax kabel (verleend
d.d. 11 oktober 2018)
-- Zuidkampweg (Vaneker fase 4) (V-20185893): het aanleggen van een glasvezelkabel (verleend d.d. 11 oktober 2018)
Tegen bovengenoemde besluiten kunnen
belanghebbenden binnen 6 weken na de
datum van verlening een bezwaarschrift
indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en
beroep onder de kop Algemeen)
E

INSTEMMEN EVALUATIE 		
BESLUIT UNIFORME
SANERINGEN

STADSDEEL NOORD
-- Vliegbasis Twenthe Noord – Hangar 9
(B-2018-0020): Instemmen met evaluatie uitgevoerde sanering (besluit d.d. 5
oktober 2018.)

G1.2 ACCEPTATIE MELDING
		BRANDVEILIGGEBRUIK
STADSDEEL NOORD
-- Vliegveldweg 345 (hangar 11) (V-20186007): melding brandveilig gebruik t.b.v.
het Springkussenfestival van 22 t/m 25
oktober 2018 (geaccepteerd d.d. 9 oktober
2018)
STADSDEEL OOST
-- Ouverturestraat 70 (V-2018-5881):
melding brandveilig gebruik t.b.v. De
Boomhut (geaccepteerd d.d. 10 oktober
2018)
G1.3 ACCEPTATIE MELDING
LOZEN BUITEN INRICHTINGEN
STADSDEEL WEST
-- Kanaalstraat (V-2018-6199): melding
lozen grondwater buiten inrichtingen
(geaccepteerd d.d. 9 oktober 2018)
Tegen vorenstaande meldingen staat geen
bezwaar en/of beroep open.
H

HANDHAVING

De volgende aanschrijvingen zijn uitgegaan:
Drienerlolaan 5 (H-2018-1499-01): Aanschrijving last onder dwangsom; overtreding
geluidsvoorschriften (besluit d.d. 9 oktober
2018)
-- Geessinkweg 148 (H-2018-1208-03):
Aanschrijving last onder dwangsom; overtreding geluidsvoorschriften (besluit d.d. 9
oktober 2018)

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:
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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.
B.1		 TERVISIELEGGING 		
		ONTWERP-WIJZIGINGS
		 PLAN “BOLHAAR		 ROESSINGH 2016 – 		
		 WIJZIGING 2”
		(NL.IMRO.0153.		
		BP00186-0002)
STADSDEEL NOORD
Voor het adres Dr. Zamenhoflaan 279 is
het wijzigingsplan “Bolhaar-Roessingh 2016
- wijziging 2” ontworpen. Hierbij is gebruik
gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid uit
de planregels van het bestemmingsplan
“Bolhaar-Roessingh 2016”.
Met deze wijziging 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 ontwerp-wijzigingsplan ligt met de daarbij
behorende stukken van 18 oktober 2018 tot
en met 28 november 2018 voor een ieder ter
inzage.
Wijzigingsplan digitaal inzien:
Het ontwerp-wijzigingsplan met de daarbij
behorende stukken kan digitaal worden
ingezien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.BP00186-0002
De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina
https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.
nl/plannen/NL.IMRO.0153.BP00186-/
NL.IMRO.0153.BP00186-0002/
Papieren versie wijzigingsplan inzien of
nadere toelichting:
Wilt u liever de papieren versie van het
ontwerp-wijzigingsplan 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
kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk, digitaal of mondeling een zienswijze
omtrent dit ontwerp-wijzigingsplan 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.

B.2		 TERVISIELEGGING 		
		ONTWERP-BESTEMMINGS
PLAN
STADSDEEL OOST /
BUITENGEBIED
BESTEMMINGSPLAN
“BUITENGEBIED ZUIDOOST SLAGHEKKEWEG” (NL.IMRO.0153.
BP00185-0002)
Voor een gebied dat globaal begrensd wordt
door percelen grond langs de Hogeveldweg
in het noorden, de Lonnekerweg, Slaghekkeweg en percelen aan de Jaargetijdenweg
in het oosten, het Euregio-bedrijventerrein
in het zuiden en de Slaghekkedwarsweg en
weilanden aan de Hogeveldweg in het westen
is het bestemmingsplan “Buiengebied Zuidoost – Slaghekkeweg” ontworpen.
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omgevingsvergunningsaanvraag voor de
nieuwe woonwijk te kunnen toetsen aan de
gewenste eisen van welstand is het beeldkwaliteitplan “Janninkkwartier” opgesteld. In dit
nieuwe beeldkwaliteitplan zijn vijf afzonderlijke
identiteiten te onderscheiden met elk een
eigen sfeer: wonen aan de Zuiderval; wonen
aan de Singel; wonen aan de groene zoom;
wonen aan de autoluwe straatjes en wonen
aan de autovrije parken. Per deelgebied
worden verschillende criteria voor beeldkwaliteit gesteld.
Inzien beeldkwaliteitplan Janninkkwartier:
Het beeldkwaliteitplan Janninkkwartier met
bijbehorende stukken liggen van 18 oktober
2018 tot en met 28 november 2018 voor een
ieder ter inzage.
Wilt u het beeldkwaliteitplan inzien of een
nadere toelichting? Zie Ruimtelijke plannen
Algemeen, Inzien / afspraak maken voor de
mogelijkheden.

Het bestemmingsplan “Buitengebied Zuidoost – Slaghekkeweg” heeft betrekking op de
volgende percelen:
•	Het perceel grond, kadastraal gemeente
Lonneker, sectie AE, nummer 233
•	Het perceel kadastraal gemeente Lonneker,
sectie AE, nummer 166
•	Het perceel kadastraal gemeente Lonneker,
sectie AE, nummer 245
Dit plan voorziet in het wijzigen van de
bestemming “Natuur” in de bestemming “Agrarisch” voor deze gronden, overeenkomstig het
huidige gebruik. Deze gronden zijn niet meer
opgenomen in het Natuurnetwerk Nederland,
zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie van de
provincie Overijssel.

STADSDEEL CENTRUM

Inzien bestemmingsplan:
Het ontwerp-bestemmingsplan met de daarbij
behorende stukken ligt van 18 oktober 2018
tot en met 28 november 2018 voor een ieder
ter inzage.

WIJZIGING 95
WELSTANDSNOTA ENSCHEDE
/ BEELDKWALITEITPLAN ‘’T
ZEGGELT”

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.BP00185-0002
De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina
https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.
nl/plannen/NL.IMRO.0153.BP00185-/
NL.IMRO.0153.BP00185-0002/
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.1 WELSTANDSNOTA ENSCHEDE
“BOUWEN AAN IDENTITEIT”
STADSDEEL CENTRUM
BEELDKWALITEITPLAN
JANNINKKWARTIER
Wijziging 100 van de Welstandsnota
Enschede heeft betrekking op het Janninkkwartier, gelegen aan de Zuiderval. Voor
deze locatie geldt op dit moment het beeldkwaliteitplan ”Enschede Zuiderval”. Om de

Reageren
Gedurende de hiervoor genoemde termijn
kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze (reactie)
omtrent het beeldkwaliteitplan naar voren
brengen bij de gemeenteraad. Zie Ruimtelijke
plannen Algemeen, procedures – zienswijzen
naar voren brengen.
F.2		 WELSTANDSNOTA 		
		 ENSCHEDE “BOUWEN AAN
		IDENTITEIT”

In zijn vergadering van 1 oktober 2018 heeft
de gemeenteraad het Beeldkwaliteitplan “’t
Zeggelt” als Wijziging 95 van de Welstandsnota vastgesteld.
Wijziging 95 van de Welstandsnota heeft
betrekking op het nog onbebouwde gebied dat
globaal begrensd wordt door de Molenstraat,
Willem Brakmanstraat, Nieuwe Schoolweg
en de nog aan te leggen Zeggeltschoolstraat.
Voor betreffend gebied gold het Beeldkwaliteitsplan “Spoorzone-Middengebied”. Voor
de beoogde bouw van woningen op deze
locatie is om diverse redenen het wenselijk
geacht de welstandseisen voor dit gebied aan
te scherpen en hier een hoge beeldregie te
laten gelden. Dit heeft geleid tot de vervaardiging van het Beeldkwaliteitsplan “’t Zeggelt”.
Middels de Wijziging 95 van de Welstandsnota Enschede treedt dit beeldkwaliteitsplan in
de plaats van het Beeldkwaliteitsplan “Spoorzone- Middengebied”, althans voor zover deze
betrekking hebben op de nog onbebouwde
gronden ten noorden van de Molenstraat.
Inzien Wijziging Welstandsnota en beeldkwaliteitplan:
Het besluit tot vaststelling van Wijziging 95
van de Welstandsnota en het beeldkwaliteitplan ‘’t Zeggelt” met de daarbij behorende
stukken ligt met ingang van 18 oktober 2018
gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage.
Wilt u het besluit tot vaststelling van Wijziging
95 van de Welstandsnota en het beeldkwaliteitplan
“’t Zeggelt” inzien of een nadere toelichting?
Zie Ruimtelijke plannen Algemeen, Inzien /
afspraak maken voor de mogelijkheden.
Tegen het besluit tot vaststelling van Wijziging
95 van de Welstandsnota en het beeldkwaliteitplan
“’t Zeggelt” staat geen mogelijkheid tot
bezwaar of beroep open.

