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Tervisielegging
ontwerp-bestemmingsplan
“Rutbekerveld 2019”
(NL.IMRO.0153.R20190007-0002)

Het plangebied bevindt zich in het westelijk deel van het buitengebied van de gemeente Enschede. Aan
de noordzijde wordt het plan begrensd door de Rutbekerveldweg, aan de oostzijde door de Weleweg.
Ten zuiden van het plangebied is de Haaksbergerstraat/tracé van de Rijksweg N18 gelegen.
Dit plan voorziet in de realisatie van een toeristische- en recreatieve functie in de vorm van een visplas
met horecavoorziening, een bedrijfsgebouw, drijvende vishutten, een witvisvijver en een
beheerderswoning. Deze nieuwe functie wordt toegevoegd aan het huidige gebruik t.b.v. zandwinning
met bijbehorende natuurontwikkeling. Ook wordt het mogelijk gemaakt dat er tijdelijk gebruik gemaakt
kan worden van de bestaande boerderij in het plangebied als bedrijfswoning ten behoeve van het
vissen totdat de nieuwe bedrijfsbebouwing gereed is.
Inzien bestemmingsplan:
Het ontwerp-bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt van 17 oktober 2019 tot en met
27 november 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.R20190007-0002
De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina
https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/plannen/NL.IMRO.0153.R20190007/NL.IMRO.0153.R20190007-0002/
Papieren versie bestemmingsplan inzien:
Wilt u liever de papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan 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 pdfversie van het gevraagde ontwerpbestemmingsplan.
Nadere toelichting of inzien op stadskantoor:
Wilt u een nadere toelichting op het ontwerpbestemmingsplan 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 telefoonnummer 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-bestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad.
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
•
Enschede. In de brief moeten de volgende zaken vermeld worden: ‘zienswijze
ontwerpbestemmingsplan <naam plan>, 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.
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