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Woensdag 20 februari 2019

OPENBARE VERGADERINGEN
COMMISSIE BESTUUR EN SAMENLEVING DINSDAG 26
FEBRUARI
De vergadering van de commissie Bestuur en Samenleving begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de Grote Zaal van ’t
Lossers Hoes. U bent allen van harte welkom.
De agenda voor deze commissie is
a. Integraal beleidsplan Sociaal Domein
b. Nota Gezondheidsbeleid
c.
Actieve informatie door College.
d. Terugkoppeling samenwerkingsverbanden.
e. Rondvraag
COMMISSIE RUIMTE DINSDAG 26 FEBRUARI
De vergadering van de commissie Ruimte begint om 20.30 uur
en wordt gehouden in de Grote Zaal van ’t Lossers Hoes. U bent
allen van harte welkom.
De agenda voor deze commissie is
a. Bestemmingsplan Wonen aan het Dinkeldal
b. Nieuwbouw sporthal De Fakkel
c.
Actieve informatie door College.
d. Rondvraag
De agenda’s met bijbehorende stukken staan op de website:
www.losser.nl bij het onderdeel Bestuur.

Doel commissievergaderingen
De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding op de
raadsvergadering van 12 maart 2019. 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 dan 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 053-5377290. Spreektijd per inspreker is maximaal 5 minuten.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Kappen van drie kastanjes en 1 eikenboom om het perceel
Oldenzaalseveenweg 8, 7582 PE Losser.
- Kappen van diverse bomen langs de Dorpstraat in De Lutte.
- Afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het
bouwen van een kapschuur op het perceel Honingloweg 5,
7581 PK Losser.
- Kappen van drie dennen op het perceel Mozartstraat 2,
7582 ER Losser.
- Plaatsen van een Velux dakserre op het perceel Pastoor van
Laakstraat 65, 7586 CB Overdinkel.
- Plaatsen van een dakkapel op het perceel Kerkhofweg 106,
7586 AL Overdinkel.
- Verbouwen van Grand Café Smit op het perceel Brinkstraat
34-36, 7581 GD Losser.
- Kappen van 15 bomen op het perceel Postweg 19, 7587 PB
De Lutte.
- Bouwen van een carport tussen twee woningen op de percelen Oosterhof 25-27, 7581 WN Losser.
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.
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 aanvraag om omgevingsvergunning te weigeren voor
het plaatsen van een erafscheiding bestaande uit een stalen
hekwerk op het perceel Egheriaweg 3A, 7587 NE De Lutte.
Datum bekendmaking 7 februari 2019.

De extra raadsvergadering begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de Grote Zaal van ’t Lossers Hoes.

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.

BESLUIT BUITEN BEHANDELING
Het college van burgemeester en wethouders van Losser
maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene
wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:
Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen
van een bedrijfshal op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie I, nummer 9124, De Zoeker Esch ongenummerd in Losser.
Datum bekendmaking 8 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.
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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
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, M. Dieperink voor het tijdelijk schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens
twee ‘bijzondere’ gelegenheden in het centrum van Losser
van de boerenmarkt op de volgende dagen tijden:
• ‘Smokkelboerenmarkt’ 30 maart 2019 van 10.00 uur tot
17.00 uur.
• ‘Proeverij Losser’ 28 september 2019 van 10.00 uur tot
17.00 uur.
Datum bekendmaking, 4 februari 2019.
Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Al-

-

Een aanvraag om omgevingsvergunning te weigeren voor
het plaatsen van een erafscheiding bestaande uit een stalen
hekwerk op het perceel Denekamperstraat 4A, 7587 NB De
Lutte.
Datum bekendmaking 7 februari 2019.
-

EXTRA RAADSVERGADERING 27 FEBRUARI
Op woensdag 27 februari is er een extra raadsvergadering in
verband met het ontslag van de heer Marcel Wildschut als wethouder. Tijdens deze vergadering staat op de agenda de benoeming van een nieuwe wethouder, voorgesteld wordt het
raadslid Jaimi van Essen. In de vacature van het raadslid wordt
daarna de heer Ronald Ringenoldus geïnstalleerd.

Officiële publicaties

Een aanvraag om omgevingsvergunning te verlenen voor
het bouwen van een bedrijfswoning op het perceel Lossersestraat 72A, 7587 PZ De Lutte.
Datum bekendmaking 8 februari 2019.
- Een aanvraag om omgevingsvergunning te verlenen voor
het kappen van vier eikenbomen op het perceel Nilantspad 3,
7581 BA Losser.
Datum bekendmaking 8 februari 2019.
-

Een aanvraag om omgevingsvergunning te verlenen voor
het bouwen van twee woningen en één schuur op de percelen Kremersveenweg 22 en 24, 7585 PP Glane.
Datum bekendmaking 12 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.
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.

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
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gemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens is om:
- Een gefaseerde omgevingsvergunning, eerste fase te verlenen voor het milieuneutraal veranderen van een inrichting
gelegen op het perceel Leusinkweg 21, 7582 CM Losser. Het
zaaknummer van de aanvraag is 18Z00923.
Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden met ingang van donderdag 21 februari 2019 tot en
met woensdag 3 april 2019 ter inzage ter inzage in het gemeentehuis te Losser.
Zienswijzen
Tegen de bovengenoemde voornemens kunnen (zowel mondeling als schriftelijk) door een ieder zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit
ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht
aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben inge-

bracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen
Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067,
8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan
wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.

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.

Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen
wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 0535377444.

VERLEENDE 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.

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:
R. Kremers, Tankelanden 2, 7542 DR Enschede voor het
schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de gelegenheid ‘afscheid Wethouder Wildschut’ in t’ Lossers
Hoes, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser op woensdag 27 februari 2019 van 16.00 uur tot 17.30 uur.
Datum bekendmaking: 12 februari 2019

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:
- Denekamperdijk 57, 7581 PX Losser, kadastraal bekend,
LSR00, sectie H, nummer 8091.
Datum bekendmaking 13 februari 2019.

-

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester,
Postbus 90, 7580 AB Losser.

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.

