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Woensdag 26 juni 2019

OPENBARE VERGADERINGEN
GEMEENTERAAD 9 JULI
Op dinsdag 9 juli vergadert de gemeenteraad. De raadsvergadering wordt gehouden in ’t Lossers Hoes en begint om 16.00
uur. Iedereen is welkom.
De agendapunten voor de raadsvergadering zijn o.a.:
- Jaarrekening 2018
- Communicatievisie
- Voorjaarsnota 2020
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken. Dit bij het onderdeel Bestuur.

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.

FRACTIEVERGADERINGEN
De verschillende fracties (politieke partijen) bereiden zich in de
week voor de raadsvergadering van 9 juli voor op deze vergadering. De meeste fracties op dinsdag 2 juli, vanaf 19.30 uur in
’t Lossers Hoes. Ze doen dat tijdens de zogenaamde fractievergaderingen.
Als u vragen, standpunten of opmerkingen heeft over zaken
die de gemeenteraad aangaan en u vindt dat de fracties dit
moeten weten dan kunt u deze bijeenkomsten bezoeken. Dit
moet wel op afspraak. U kunt hiervoor de fractievoorzitters telefonisch benaderen:
Burgerforum
CDA
VVD
D66
PvdA

Lies ter Haar
Ellen Visschedijk
Harry Heegen
Ronald Ringenoldus
Jimme Nordkamp

06-13052895
06-81454379
06-48136488
06-53794680
06-28622351

Uiteraard kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot een raadslid
dat u kent.

BESTEMMINGSPLANNEN
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “LOMANSKAMP 2 BEUNINGEN” EN WIJZIGING “WELSTANDSNOTA LOSSER”
Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de
gemeenteraad op 11 juni 2019 het bestemmingsplan “Lomanskamp 2 Beuningen” gewijzigd heeft vastgesteld. Ook is
de “Welstandsnota Losser” ten behoeve van voorgenoemd
plangebied ex artikel 12a Woningwet gewijzigd.
Omschrijving
Het bestemmingsplan maakt het planologisch mogelijk om
aansluitend aan de woonbuurt Lomanskamp te Beuningen
agrarische gronden te ontwikkelen als woningbouwlocatie. De
Lomanskamp wordt doorgetrokken tot de Beuningerstraat.
Aan de doorgetrokken straat
worden 12 nieuwe bouwkavels gerealiseerd, voor zowel vrijstaande als twee-aaneen gebouwde woningen. De uitbreiding
van de Lomanskamp met 12 woningen staat bekend als Lomanskamp 2.
In de toekomstige situatie maakt Lomanskamp 2 onderdeel uit
van de bebouwde kom van Beuningen. Om de welstandsnota
af te stemmen op deze toekomstige situatie, is de begrenzing

Officiële publicaties
2434, Pastoor Rudingpad 12, 7587 AP De Lutte.
Verbouwen van de gevel van een woonboerderij op het
perceel Mekkelhorsterstraat 40, 7588 PK Beuningen.

van de welstandsnota ter plaatse van het plangebied Lomanskamp 2 gewijzigd. De wijziging betreft het wijzigen van welstandsniveau 1 (buitengebied) naar welstandsniveau 2 (kern).

-

Wijzigingen
Mede naar aanleiding van de zienswijzen zijn diverse wijzigingen doorgevoerd. Tevens zijn ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. In de Nota van zienswijzen die als bijlage bij het
vaststellingsbesluit is opgenomen, is een overzicht van de wijzigingen opgenomen.

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.

Inzien stukken
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Lomanskamp 2
Beuningen” met ID nummer NL.IMRO.0168.00BP0014-0401 kan
met ingang van donderdag 27 juni 2019 voor een periode van
zes weken 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.

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid
2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen
met een termijn van maximaal zes weken:

Beroep
Tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan
kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep bij de
Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:
• Een belanghebbende die tijdig zijn of haar zienswijze tegen
het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar
voren heeft gebracht;
• Een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn of haar zienswijze tegen het
ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar
voren te brengen;
• Een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.
Een belanghebbende kan vanaf donderdag 27 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.

-

Een aanvraag om omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het perceel Gildehauserweg 35, 7581 PE Losser.
De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 30 juli 2019.
Datum bekendmaking 19 juni 2019.
-

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het herbouwen van een schuur op het perceel Borgbosweg 5, 7588 PN
Beuningen. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 1 augustus 2019.
Datum bekendmaking 19 juni 2019.

-

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een omheining en het uitvoeren van een stratigrafisch onderzoek op een perceel kadastraal bekende LSR00,
sectie N, nummer 4390 (Staringgroeve) in Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 1 augustus 2019.
Datum bekendmaking 20 juni 2019.

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

Tegen het besluit tot wijziging van de welstandsnota kan geen
bezwaar of beroep worden ingesteld.
Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt na de termijn voor het instellen
van beroep in werking, tenzij binnen deze termijn 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.
Het besluit tot wijziging van de welstandsnota treedt in werking op de eerste dag na publicatie.
Losser, 26 juni 2019

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Bouwen van een recreatiewoning op een perceel kadastraal
bekend LSR00, sectie H, nummer 1940, aan de Honingloweg in Losser.
- Uitbreiden van een bedrijfshal van de carnavalsvereniging
op het perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer

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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-

Centrum Management Losser voor het houden van het evenement ‘Sportinfomarkt’ op zaterdag 29 juni 2019 van 12:00
uur tot 16:00 uur op het perceel Raadhuisplein 1, 7581 AG
Losser. ¹
Datum bekendmaking 18 juni 2019.

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 uitbreiden
van een woning met een erker/uitbouw en een opbouw op
het bestaande platte dak op het perceel Appelvinkstraat 35,
7587 BE De Lutte.
Datum bekendmaking 13 juni 2019.
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woonhuis op het perceel met de kadastrale aanduiding G nummer 3723, op het toekomstig adres de Poldermolen 7, 7587 SC de Lutte.
Datum bekendmaking 14 juni 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. Meer informatie hierover
vindt u op de website www.rechtspraak.nl.

-

De Lutter Muzikanten voor het houden van het evenement
‘Muziek onder de bomen’ op zondag 23 juni 2019 in het
centrum van De Lutte. ¹
Datum bekendmaking 19 juni 2019.

Schuttersvereniging Concordia voor het houden van het
evenement Schuttersfeest Concordia Glane aan de Gronausestraat 330A, 7585 PE in Glane op de volgende dagen en
tijden:
vrijdag 5 juli 2019 van 20:30 uur tot 01:00 uur;
•
•
zaterdag 6 juli 2019 van 11:00 uur tot 01:00 uur;
zondag 7 juli 2019 van 13:00 uur tot 01:00 uur. ¹
•
Datum bekendmaking 18 juni 2019.
-

Schuttersvereniging Overdinkel voor het houden van het
evenement het Schuttersfeest Overdinkel 2019 aan de Welpeloweg 10A, 7586 BJ Overdinkel op de volgende dagen:
•
Vrijdag 28 juni 2019 van 12:00 uur tot 01:00 uur;
•
Zaterdag 29 juni 2019 van 12:00 uur tot 01:00 uur;
Zondag 30 juni 2019 van 12:00 uur tot 01:00 uur. ¹
•
Datum bekendmaking 18 juni 2019.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
vier Hollandse eiken op het perceel Nijenhaerweg 25, 7588
RA Beuningen.
Datum bekendmaking 14 juni 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.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen
van een woning op het perceel Margrietstraat 1A, 7587 AJ
De Lutte.
Datum bekendmaking 19 juni 2019.

-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen
van handelsreclame op het perceel Dorpstraat 66, 7587 AD
De Lutte.
Datum bekendmaking 19 juni 2019.
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een sporthal op het perceel Gronausestraat 107, 7581
CE Losser.
Datum bekendmaking 19 juni 2019.

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbest op het perceel Wielewaalstraat 3,
7587 AZ De Lutte.
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
INCIDENTELE FESTIVITEIT
Er is een kennisgeving incidentele festiviteit ontvangen van:
- De Oude Apotheek, Teylerstraat 4, 7581 AH Losser voor het
ten gehore brengen van live muziek tijdens een Haringparty op
19 juni 2019 van 17:00 tot 23:00 uur.

-

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 voorzie-

- Paviljoen ’t Lutterzand, Lutterzandweg 12, 7587 LH de Lutte
voor het ten gehore brengen van live muziek tijdens een verjaardagsfeest op 6 juli 2019 van 20:30 uur tot 01:00 uur.
Tijdens deze festiviteiten zijn de geluidsnormen welke zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit Milieubeheer niet van toepassing.

