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Woensdag 13 februari 2019
tent, waarbij aanwonende en fietsers worden uitgezonderd):
Raadhuisstraat, vanaf Kerkstraat tot aan Teylerstraat;
Teylerstraat, vanaf Brinkstraat tot aan Raadhuisstraat;
Kerkstraat, vanaf Brinkstraat tot aan Raadhuisstraat;
Roberinkstraat;

OPENBARE VERGADERINGEN
COMMISSIEVERGADERINGEN 26 FEBRUARI
Met ingang van 2019 is gestart met een nieuwe vergaderwijze. De
vergaderingen van de commissie Bestuur en Samenleving en van
de commissie Ruimte worden nu op dezelfde avond gehouden,
achter elkaar. De aanvangstijd van de eerste vergadering is 19.00
uur.

•
-

De eerstvolgende commissievergaderingen zijn op dinsdag 26
februari. De agenda’s van deze vergaderingen zijn vanaf vrijdag
15 februari te vinden op de website van de gemeente:
www.losser.nl onderdeel Bestuur.

•

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met het houden van
de carnavalsoptochten op zaterdag 2 maart 2019 en dinsdag
5 maart 2019 en de te houden kermis vanaf zaterdag
2 maart 2019 tot en met dinsdag 5 maart 2019 in het centrum
van Losser, in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle
verkeer:
•
•
•
•
•
•
•

op zaterdag 2 maart, tijdens de optocht van 13.00 tot 17.00
uur:
Allemansweg;
Enschedesestraat, vanaf Ds. Froenplein tot aan Pastoor
Schaafsplein;
Diepenbrocklaan, vanaf Enschedesestraat tot aan Jan Jansstraat;
Vlasakker;
Muchteweg;
Raadhuisstraat;
St. Maartenstraat;
Bernard Leurinkstraat, vanaf Sint Maartenstraat tot aan Gronausestraat;
Gronausestraat, vanaf Bernard Leurinkstraat tot aan Pastoor
Schaafsplein;
Oldenzaalsestraat, vanaf Pastoor Schaafsplein tot aan Tulpstraat;
Tulpstraat;
Lutterstraat, vanaf Tulpstraat tot aan Hannekerveldweg;
Hannekerveldweg, vanaf Lutterstraat tot aan Molenstraat;
Molenstraat;
Sportlaan, vanaf Molenstraat tot aan Bernard Leurinkstraat;
Bernard Leurinkstraat, vanaf Sportlaan tot aan Brinkstraat;
Brinkstraat;
Gronausestraat, vanaf Langenkamp tot aan Raadhuisstraat;
Langenkamp;
op dinsdag 5 maart, tijdens de optocht van 13.30 tot 17.00 uur:
Diepenbrocklaan, vanaf Enschedesestraat tot aan Vlasakker;
Vlasakker;
Muchteweg;
Raadhuisstraat;
Sint Maartenstraat;
B. Leurinkstraat, vanaf Sint. Maartenstraat tot aan Gronausestraat;
Gronausestraat, vanaf Bernard Leurinkstraat tot aan Pastoor
Schaafsplein;
Lutterstraat, vanaf Pastoor Schaafsplein tot aan Hannekerveldweg;
Hannekerveldweg, vanaf Lutterstraat tot aan Molenstraat;
Molenstraat;
Sportlaan, vanaf Molenstraat tot aan Bernard Leurinkstraat;
Bernard Leurinkstraat, vanaf Sportlaan tot aan Brinkstraat;
Brinkstraat;
op zaterdag 2 maart, van 12.00 tot 01.00 uur:
op zondag 3 maart, van 18.00 tot 01.00 uur;
op maandag 4 maart, van 19.00 tot 01.00 uur;
op dinsdag 5 maart, van 09.00 tot 24.00 uur;
(alle dagen en tijden in verband met festiviteiten in de feest-

vanaf maandag 25 februari (vanaf 07.00 uur) tot en met
woensdag 6 maart (tot 17.00 uur):
Raadhuisplein en Teylerstraat in verband met plaatsen, het
gebruik en het opbreken van de feesttent;
vanaf zaterdag 2 maart (11.00 uur) tot en met dinsdag 5
maart (24.00 uur), met uitzondering van aanwonende en
fietsers:
Kerkstraat, vanaf Sint Maartenstraat tot aan Raadhuisstraat, in verband met de kermis;
Martinusplein en betreffende het parkeerterrein, dit
onder andere in verband met het inrichten van taxistandplaatsen ter hoogte van Martinusplein nr. 8 en
het waarborgen van de aan- en afrijroute van de taxi’s;
het eenrichtingsverkeer in de Kerkstraat, vanaf zaterdag 2
maart tot en met dinsdag 5 maart, om te zetten. De rijrichting zal zijn vanaf Raadhuisstraat richting Brinkstraat;

het eenrichtingsverkeer in de Brinkstraat, tussen Teylerstraat en Bernard Leurinkstraat, vanaf woensdag 27 februari
(vanaf 08:00 uur) tot en met woensdag 6 maart (tot 17.00
uur), om te zetten. De rijrichting zal zijn vanaf Teylerstraat
richting Bernard Leurinkstraat.
Datum bekendmaking: 13 februari 2019

•

Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met het houden van
het Champions Tour klootschieten, op zaterdag 23 februari, de
noodzaak aanwezig is om ter plaatse van de Drielandweg,
Beerninksweg en Invalsweg tijdelijke verkeersmaatregelen te
treffen, en in beide richtingen gesloten te verklaren, met uitzondering van aanwonende, de volgende weg(en):
- Grensweg, vanaf Ravenhorsterweg tot aan Drielandweg;
- Drielandweg, vanaf Hajanweg tot aan Kolkersweg;
- Beerninksweg, vanaf Ruhenbergerweg tot aan Drielandweg;
- Hajanweg, vanaf Ruhenbergerweg tot aan Drielandweg,
op de volgende dag(en) en tijden:
- Zaterdag 23 februari 2019, vanaf 08.30 uur tot 14.30 uur.
Datum bekendmaking: 6 februari 2019.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Kappen van twee eikenbomen op het perceel Bethlehemsweg 4, 7581 PR Losser.
- Bouwen van een bijgebouw op het perceel Koppelboerweg
9, 7587 NV De Lutte.
- Wijzigen van een reeds verleende bouwvergunning voor
het veranderen van de ligging op het perceel Goormatenweg 6, 7586 RW Overdinkel.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.

Officiële publicaties

Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar
worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van
welke ter inzage liggen.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
-

Stichting Carnaval Losser, de heer H.G. Poorthuis, Brinkstraat 38, 7581 GD in Losser voor het houden van de carnavalsfeesten in het centrum van Losser van vrijdag 1 maart
tot en met dinsdag 5 maart 2019.
Datum bekendmaking 1 februari 2019
Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van
een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET
Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:
-

Centrum Management Losser, mevrouw M. Dieperink, voor
het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens
twee ‘bijzondere’ gelegenheden van de boerenmarkt in het
centrum van Losser: ‘Smokkelboerenmarkt’ op 30 maart van

Adressen en telefoonnummers gemeente Losser
Telefoon:
(053) 537 7444
E-mailadres:
gemeente@losser.nl
Website:
www.losser.nl
Bezoekadres gemeentehuis:
Postadres:

Raadhuisplein 1, Losser
Postbus 90, 7580 AB Losser

Openingstijden publieksbalie gemeentehuis in Losser
De publieksbalie werkt alleen op afspraak.
Plan uw afspraak zelf op www.losser.nl/afspraak (digitale balie).
U kunt ook telefonisch een afspraak maken: (053) 537 7444.
U kunt bij de publieksbalie terecht op:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13.00 – 16.30 uur
09.00 – 12.30 uur
13.00 – 16.30 uur
09.00 – 12.30 uur
en 13.30 – 18.00 uur
09.00 – 12.30 uur

Afhalen van uw documenten bij de receptie
in het gemeentehuis
Op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.30 uur en op
donderdag tot 18.00 uur.
Meldingen openbare ruimte
Een melding over de openbare ruimte doet u digitaal via:
www.losser.nl/Digitalebalie. Meldingen over zeer dringende gevallen, buiten kantooruren, kunt u ook telefonisch melden via de
calamiteitenlijn, telefoon: (053) 537 7399.
Afspraak met burgemeester, wethouder of
gemeentesecretaris
Voor het maken van een afspraak met leden van het College van
B&W neemt u contact op met het bestuurssecretariaat:
(053) 537 7282 of 537 7283
De officiële publicaties worden opgenomen in het gemeentenieuws in het huis-aan-huisblad De Week van Losser en op
www.losser.nl/actueel/bekendmakingen

De officiële publicaties van de gemeente Losser, uitgave woensdag 13 februari 2019

10.00 uur tot 17.00 uur en ‘Proeverij Losser’ op 28 september 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Datum bekendmaking, 1 februari 2019.
Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
BESLUITEN OMGEVINGSRECHT:
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht heeft besloten:
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen
van een schutting op het perceel Lossersestraat 15, 7587 PV
De Lutte.
Datum bekendmaking 1 februari 2019.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover
vindt u op de website www.rechtspraak.nl.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren
van een 5-tal plattelandskamers in een gebouw gelegen op
het perceel Oldenzaalsestraat 135A, 7581 PZ Losser.
Datum bekendmaking 1 februari 2019.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het renoveren
en uitbreiden van een woning op het perceel Hogeboekelweg 20, 7582 AJ Losser.
Datum bekendmaking 4 februari 2019.

-

VERLEENDE ONTHEFFING
STOOKONTHEFFINGEN
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer
zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel
10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.

-

-

-

-

Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen, van 1 november tot en met 30 april in de jaren
2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021 voor het volgende perceel:
- Op diverse percelen rondom Bethlehemsweg 4, 7581 PR
Losser.
Datum bekendmaking 6 februari 2019.
Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van
een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in 2019, 2020 en
2021 voor het volgende perceel:
- Nabij Invalsweg 37, 7586 RB Overdinkel, kadastraal bekend
LSR00, sectie Q, nummer 1347.
Datum bekendmaking 4 februari 2019.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een werktuigenberging voor agrarisch gebruik op het
perceel Lossersedijk 36, 7587 RD De Lutte.
Datum bekendmaking 4 februari 2019.

Hoge Kaviksweg 2A, 7587 LP De Lutte, kadastraal bekend
LSR00, sectie D, nummer 4559.
Datum bekendmaking 5 februari 2019.

-

-

-

Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Kerkhofweg 20, 7586 AH Overdinkel.
Verwijderen van asbest uit een dak op het perceel Gronausestraat 2, 7581 CG Losser.
Verwijderen van asbest op het perceel De Pol 35, 7581 CZ
Losser.
Saneren van asbest en het slopen van diverse opstallen op
het perceel Pastoor van Laakstraat 37, 7586 CB Overdinkel.
Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Kloppenstraat 35, 7581 EA Losser.
Verwijderen van asbest op het perceel De Pol 35, 7581 CZ
Losser.
Saneren van asbesthoudende materialen op het perceel
Wensinkweg 4, 7582 RE Losser.
Slopen van golfplaten van een schuur of eventueel de gehele schuur op het perceel Fleerderhoekpad 1, 7587 NT De
Lutte.
Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Ververstraat 19, 7586 CS Overdinkel.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen
de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden.
Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit
2012.

BEKENDMAKINGEN

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanleggen
van verharding en plaatsen van lichtmasten op het perceel
Glanergrensweg 16, 7585 PG Glane, kadastraal bekend
LSR00, sectie Q, nummer 472.
Datum bekendmaking 5 februari 2019.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
van een woning met een aanbouw op het perceel Oldenzaalsestraat 43, 7581 AS Losser.
Datum bekendmaking 5 februari 2019.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
van een woning met een bijgebouw ten behoeve van mantelzorg op het perceel Kloppenstraat 1, 7581 EA Losser.
Datum bekendmaking 6 februari 2019.
Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken
na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.

-

Nabij Bentheimerstraat 87A, 7587 NG De Lutte, kadastraal
bekend LSR00, sectie D, nummer 4637.
Datum bekendmaking 6 februari 2019.
Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:

WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor:
- Het wijzigen van de inrichting op het perceel Duivelshofbosweg 2, 7587 PP de Lutte.
- HDC Twente op het perceel Glanergrensweg 16, 7585 PG
Glane.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep
open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt
hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de
afdeling VH.

Volg de gemeenteraad op Twitter
Account: RaadLosser
Aankondigingen van vergaderingen, linken naar
de website en andere wetenswaardigheden
over het werk van de gemeenteraad.

