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OPENBARE VERGADERINGEN
COMMISSIE 25 JUNI
Op dinsdag 25 juni vergaderen de commissie Bestuur en Samenleving en de commissie Ruimte gezamenlijk. Deze commissievergadering wordt gehouden in ’t Lossers Hoes en
begint om 19.00 uur. Iedereen is welkom.
De agendapunten voor deze vergadering zijn o.a.:
- Jaarrekening 2018
- Voorjaarsnota 2019
- Communicatievisie
- Rondvraag
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken. Dit bij het onderdeel Bestuur.
Doel commissievergaderingen
De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding op de
raadsvergadering van 9 juli. De raadsleden verzamelen informatie en kunnen een (voorlopig) standpunt meedelen.
Er worden geen besluiten genomen. Daarnaast kunnen actuele zaken besproken worden.
Inspraak tijdens commissievergadering over
raadsvoorstellen
Inwoners en instellingen kunnen in gesprek gaan met de
raadsleden. Als u over de agendapunten die op de agenda
staan mee wilt praten, verzoeken wij u zich vooraf te melden bij de griffie. Dit kan op de vergaderavond, maar het
liefst vooraf per mail griffie@losser.nl of telefonisch 0535377290. Spreektijd per inspreker is maximaal 5 minuten.

Live-uitzending vergaderingen
De raads- en commissievergaderingen
zijn live (in beeld en geluid) te volgen
op de website van de gemeente:
www.losser.nl bij het onderdeel Bestuur.

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

BESTEMMINGSPLANNEN
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED PARTIËLE HERZIENING BENTHEIMERSTRAAT 105 DE LUTTE”
Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de
gemeenteraad op 11 juni 2019 het bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Bentheimerstraat 105 De Lutte” ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer
NL.IMRO.0168.Bp008vpPH03-0401 ligt met ingang van van
donderdag 20 juni 2019 gedurende 6 weken voor iedereen ter
inzage.
Omschrijving plan
Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming ‘Kantoor’ naar de bestemming ‘Wonen’ ter plaatse van
het perceel Bentheimerstraat 105 De Lutte.

Woensdag 19 juni 2019
Inzien bestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Bentheimerstraat 105 De Lutte” kan met ingang van
donderdag 20 juni 2019 tot en met woensdag 31 juli 2019 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van
het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels)
en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via
www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.
Beroep
Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat hij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar
voren heeft gebracht kan vanaf donderdag 20 juni 2019 tegen
dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 'sGravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de
Raad van State.

Officiële publicaties
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.
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:
-

Inwerkingtreding
Het vaststellingsbesluit treedt in werking op donderdag 1 augustus 2019, tenzij binnen de termijn van terinzagelegging in
samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan
ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat
geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek
is beslist.
Losser, 19 juni 2019

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een nieuwe schuur ter vervangen van vier oude te slo
pen bouwwerken op het perceel Braakstraat 20, 7581 EZ
Losser.
Datum bekendmaking 7 juni 2019.
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een gezondheidscentrum op het perceel Plechelmus
straat 1, 7587 AL De Lutte.
Datum bekendmaking 11 juni 2019.
-

-

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Kappen van een eikenboom op het perceel Dubbeleweg 7,
7586 RA Overdinkel.
- Bouwen van een overkapping op het perceel Haerpad 10,
7587 BZ De Lutte.
- Vervangen van een bestaande handelsreclame (twee oude
zuilen door twee nieuwe) op het perceel Paandersdijk 2D,
7588 PZ Beuningen.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
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 voor:

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
van een melkveestal op het perceel Nijenhaerweg 25, 7588
RA Beuningen.
Datum bekendmaking 11 juni 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.
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
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Openingstijden publieksbalie ‘t Lossers hoes 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
Woensdag
Donderdag

het houden van het evenement ‘Night @ Italy’ op zaterdag
15 juni 2019 van 20:00 uur tot 24:00 uur aan het Kerkenbos
pad 5, 7587 NH in De Lutte.
Datum bekendmaking 11 juni 2019.
het houden van het evenement ‘Schuttersfeest St. Märten’
aan de Bookholtlaan 19, 7581 BB Losser op de volgende
dagen:
- vrijdag 26 juli 2019 van 19:00 uur tot 01:00 uur;
- zaterdag 27 juli 2019 van 13:00 uur tot 01:00 uur;
- zondag 28 juli 2019 van 12:00 uur tot 01:00 uur.
Datum bekendmaking 12 juni 2019.

13.00 - 16.30 uur
13.00 - 16.30 uur
12.00 - 16.15 uur
en 17.00 - 20.00 uur

Afhalen van uw aangevraagde reisdocument/rijbewijs bij
de receptie in ‘t Lossers hoes
Op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.30 uur en op
donderdag tot 20.00 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 19 juni 2019

treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover
vindt u op de website www.rechtspraak.nl.

VERLEENDE ONTHEFFING
OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET
-Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:

-

Oos café, Hoofdstraat 69, 7586 BL Overdinkel, voor het
schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het
‘Smokkelfestijn’ in Overdinkel op de volgende dagen en tij
den:
zaterdag 6 juli 2019 van 14:00 uur tot 01:00 uur;
zondag 7 juli 2019 van 14:00 tot 19:00 uur.
Datum bekendmaking 11 juni 2019.
Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum be-

kendmaking een bezwaarschrift richten een 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.

