
TERVISIELEGGING

ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN“ESCHMARKE ZUID OOST

2010 – WIJZIGING 1” (NL.IMRO.0153.BP00121-0002)

Voor het perceel dat globaal begrensd wordt door de Schipholtstraat aan de zuidoostzijde en woonper-

celen (Schipholtstraat 292 en 300 en de Broekheenseweg 56) aan de overige zijden is het bestemmings-

plan “Eschmarke Zuid Oost 2010 – Wijziging 1” vervaardigd.

Dit wijzigingsplan heeft als doel om de in het bestemmingsplan ‘Eschmarke Zuid Oost 2010’ opgenomen

mogelijkheid om een bouwvlak toe te voegen te gebruiken. Er kan vervolgens een vrijstaande woning

gebouwd worden op een momenteel braakliggend kavel.

Inzien  wijzigings plan:

Het ontwerp-wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt van 17 maart 2016 tot en met 27

april 2016 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.BP00121-0002

De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina

https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/NL.IMRO.0153.BP00121-0002

Papieren versie  wijzigingsplan  inzien:

Wilt u liever de papieren versie van het ontwerpwijzigingsplan inzien? Dan verzoeken wij u een mail

met de naam van het plan te sturen naar vergunning@enschede.nl U ontvangt dan van ons een pdf

versie van het gevraagde ontwerpwijzigingsplan.

Nadere toelichting of inzien op stadskantoor:

Wilt u een nadere toelichting op het ontwerpwijzigingsplan of het plan 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, uw naam en telefoon-

nummer te vermelden.

Het is niet mogelijk om zonder afspraak ruimtelijke plannen of besluiten in te zien in het Stadskantoor.

Reageren

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk, digitaal of mondeling

een zienswijze omtrent dit ontwerp-wijzigingsplan naar voren brengen bij het college van burgemeester

en wethouders.

• 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, Postbus 20, 7500 AA En-

schede. In de brief moeten de volgende zaken vermeld worden: ‘zienswijze ontwerpwijzigingsplan

Eschmarke Zuid Oost 2010 – Wijziging 1,uw naam en adres en uw handtekening.

• Mondelinge zienswijze: U kunt een afspraak maken door een mail te sturen naar  vergunning@en-

schede.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.
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