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OPENBARE VERGADERINGEN
COMMISSIEVERGADERINGEN 28 MEI 2019
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 vergaderingen worden gehouden in de Grote Zaal
van ‘t Lossers Hoes. Beide vergaderingen zijn openbaar en iedereen is dan ook van harte welkom. De koffie staat klaar.

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
HEMELVAART EN PINKSTEREN
De gemeente is gesloten op donderdag 30 mei (Hemelvaart), vrijdag 31 mei en maandag 10 juni (tweede pinksterdag).
Rondom de feestdagen kan het zijn dat uw digitale aanvraag of
melding later dan gebruikelijk in behandeling wordt genomen.
LINTJESREGEN 2020
Op 26 april was het weer zover: de
jaarlijkse uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen aan een
aantal bijzondere Lossenaren. Zij
hebben zich vele jaren vaak belangeloos ingezet voor de samenleving.

Agendapunten voor de commissie Ruimte (aanvang 19.00
uur) zijn o.a.:
• Bestemmingsplan Lomanskamp;
• Bestemmingsplan Dr. Frederikstraat-Gronausestraat;
• Bestemmingsplan Bentheimerstraat 105 De Lutte;
• Beleidsnota Wegen;
• Starterslening.

Kent u ook zo iemand?
Kent u zo iemand in uw omgeving
en vindt u dat deze persoon een
lintje verdient. Meld hem of haar dan aan en vul het voorstelformulier in.

Agendapunten voor de commissie Bestuur & Samenleving
(aanvang 21.00 uur) zijn o.a.:
• Visienota Cultuur;
• Wijziging statuten Consent;
• ENSIA verantwoording over DigiD en Suwinet:
• Begrotingen 2020 Verbonden Partijen.

Lintjesregen 2020
Het traject van aanvraag tot besluit neemt veel tijd in beslag. Daarom moeten de aanvragen voor de Algemene Gelegenheid (lintjesregen) van 2020 al voor 14 juni 2019 bij
de gemeente ingediend moeten worden.

In deze vergaderingen kunnen de commissieleden vragen
stellen aan het college en kan het college actuele informatie
verstrekken.

Meer informatie
Meer informatie over de Koninklijke Onderscheidingen of
een voorstelformulier is te vinden op www.lintjes.nl of
www.losser.nl of op te vragen bij Marjo Versteegh van de
gemeente Losser, tel. 06 53249787 of mail:
m.versteegh@losser.nl.

Doel commissievergaderingen
De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding op de
raadsvergadering van 11 juni 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, 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. De vergaderingen kunnen natuurlijk ook
teruggekeken worden.

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

BESLUITEN OMGEVINGSRECHT

Officiële publicaties
-

Een omgevingsvergunning in te trekken voor het verbouwen van en kinderdagverblijf tot vier wooneenheden op
het perceel Kloppenstraat 10A t/m D, 7581 ED Losser.
Datum bekendmaking 15 mei 2019.
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen
van gevels van de woning, het bouwen van een erker met
een luifel en het uitbreiden van een garage op het perceel
Dr Staringstraat 3A, 7582 BL Losser.
Datum bekendmaking 15 mei 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.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Bouwen van een bedrijfsgebouw op het perceel Grote Lutterveldweg 3, 7587 PA De Lutte.
- Wijzigen handelsreclame van Firezone naar Esso Express
op het perceel Dorpstraat 66, 7587 AD De Lutte.
- Afwijken van het bestemmingsplan voor het verruimen van
het toegestane aantal vierkante meters op het perceel
Imenhofzijweg 1, 7582 PH Losser.
- Bouwen van een schuur op het perceel Beuningerstraat 50,
7588 RH Beuningen.
- Bouwen van een fietsbrug over een te graven watergang
op het perceel met de kadastrale aanduiding LSR00, sectie
H nummer 6956 naast Honingloweg 7, 7581 PK Losser.
- Bouwen van een erker op het perceel Glanerbrugstraat 54,
7585 PM Glane.
- Plaatsen van een dakkapel op het perceel Pelikaanstraat 32,
7581 SX Losser.

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 uitbreiden van een machineberging op het perceel Beuningerstraat 24, 7587 LD De Lutte.
Datum bekendmaking 10 mei 2019.
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen
van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak van de
woningen op het perceel Heidehof 13 en Heidehof 15,
7581 VM Losser.
Datum bekendmaking 10 mei 2019.
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan ten behoeve van het vergroten van een woning op het perceel Hooimaatweg 2, 7581 PM Losser.
Datum bekendmaking 10 mei 2019.
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een schuur op het perceel Hooimaatweg 2A, 7581 PM
Losser.
Datum bekendmaking 10 mei 2019.
- Een omgevingsvergunning te weigeren voor het bouwen
van 12 prefab woningen op de locatie Kroepsweg-Rosmolen, kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie G,
nummer 3527.
Datum bekendmaking 14 mei 2019.

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 ‘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

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
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-

-

Kappen van een boom op het perceel Hogeweg 19, 7582
CA Losser.
Afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruik van
gronden ten behoeve van het inrichten van een opslagdepot voor de tijdelijke opslag van vrijkomende partijen zand
op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer
10094, gelegen naast Honingloweg 7, 7581 PK Losser.
Bouwen van een schuur op het perceel Mensmanweg 5,
7588 PG Beuningen.
Brandveilig gebruiken van een gebouw gelegen op het perceel Kloppenstraat 10A, 7581 ED Losser.
Uitbouwen van een woning op het perceel Imenhofzijweg
1, 7582 PH 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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend:
Voor het houden van het evenement ‘Flashmob’ op woensdag 15 mei 2019 van 9:00 uur tot 11:00 uur op het Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser.¹
Datum bekendmaking 10 mei 2019.

ningenrechter 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:
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Herman ter Hoentelaan 30, 7581 DA Losser.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Ververstraat 10, 7586 CV Overdinkel.
- Verwijderen van een asbesthoudend kruipluik op het perceel Veldkamp 170, 7586 GN Overdinkel.
- Verwijderen van asbest op het perceel Borgbosweg 5, 7588
PN Beuningen.
- Verwijderen van asbest op het perceel De Pol 35, 7581 CZ
Losser.
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.

-

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 voorzie-

GEBRUIKSMELDINGEN
Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:
- Brandveilig gebruiken van overige plaatsen nabij Kerkenbospad 5, 7581 NH De Lutte.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een ingediende gebruiksmelding staat geen bezwaar of
beroep open. Derden die het hier niet mee eens zijn kunnen de
gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

BEKENDMAKINGEN
KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE PLAATSINGSPLAN VERZAMELCONTAINERS
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt
bekend dat zij op grond van de Afvalstoffenverordening voornemens is om vast te stellen:
•

Het ontwerp Plaatsingsplan Verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval, verpakkingsglas, textiel en verpakkingsmateriaal aan de Beuningerstraat (4 stuks) en Arkelstein
(1stuk).

Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden ligt met ingang van donderdag 18 april 2019 tot en
met woensdag 30 maart 2019 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 ingebracht 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 afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen
wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling
Openbare Werken. Zij zijn te bereiken via nummer 0535377444.

