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Woensdag 27 februari 2019

OPENBARE VERGADERINGEN
GEMEENTERAAD 12 MAART (
Op dinsdag 12 maart vergadert de gemeenteraad. De raadsvergadering wordt gehouden in ’t Lossers Hoes en begint om
19.30 uur. Iedereen is welkom.
De agendapunten voor de raadsvergadering zijn o.a.:
- Integraal beleidsplan Sociaal Domein
- Nota gezondheidsbeleid 2019-2022
- Bestemmingsplan Wonen aan het Dinkeldal
- Nieuwbouw sporthal De Fakkel
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken. Dit bij het onderdeel Bestuur.

Live-uitzending vergaderingen

Inwoners met een nationaliteit van een andere lidstaat
van de Europese Unie, kunnen zich laten registreren als
kiezer voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.
Om u te kunnen laten registreren als kiezer, bent u:
- op de dag van kandidaatstelling (9 april 2019) woonachtig in Nederland;
- op de dag van stemming (23 mei 2019) 18 jaar of
ouder;
- niet uitgesloten van het kiesrecht in Nederland of in
een andere lidstaat van de Europese Unie.

Bent u eenmaal geregistreerd als kiezer in Nederland, dan
blijft deze registratie geldig zolang u in Nederland woont.
Wilt u deze registratie ongedaan maken, neemt u dan
contact op met de gemeente, afdeling Publieksdienstverlening op telefoonnummer 053 5377 444.

Fractievergaderingen
De verschillende fracties (politieke partijen) bereiden zich in de
week voor de raadsvergadering van 12 maart voor op deze vergadering. De meeste fracties op donderdag 7 maart, vanaf
20.00 uur en 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:
Lies ter Haar
Ellen Visschedijk
Harry Heegen
Ronald Ringenoldus
Jimme Nordkamp

De burgemeester van de gemeente Losser maakt het volgende bekend:

Op www.losser.nl/verkiezing downloadt u het registratieformulier (Y-32). U kunt het formulier ook aanvragen door
te bellen naar 053 5377 444.

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.

Burgerforum
CDA
VVD
D66
PvdA

VERKIEZING VOOR HET EUROPESE PARLEMENT OP 23
MEI 2019

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

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

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

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met het organiseren
van het NK Klootschieten senioren, op zondag 23 juni 2019, de
noodzaak aanwezig is om, ter plaatse van de Punthuizerweg
en de Beuningerveldweg te Beuningen, tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen; in beide richtingen gesloten te verkla-

-

Officiële publicaties
schuur op het perceel Braakstraat 20, 7581 EZ Losser.
Intern verbouwen van een woning op het perceel Beatrixstraat 26, 7587 AG De Lutte.
Kappen van vier eikenbomen op het perceel Snippertweg
12, 7582 PC Losser.
Bouwen van een woning op het perceel Weidemolen 14,
7587 SL De Lutte.

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.
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:
Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het afwijken
de voorschriften van het bestemmingsplan ten behoeve
van een nieuw te bouwen bijgebouw op het perceel Gildehauserweg 27, 7581 PE Losser. De beslisdatum is verlengd
tot uiterlijk 4 april 2019.
Datum bekendmaking 15 februari 2019.
-

In het registratieverzoek verklaart u dat u niet bent uitgesloten van het kiesrecht en dat u in Nederland gaat stemmen.
Uw registratieverzoek hebben wij voor 9 april 2019 nodig.
Aanvragen die wij na deze datum ontvangen gelden voor
de volgende verkiezing.

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen
van 21 woningen op de percelen Irisstraat 44 t/m 58, 70 t/m
80 en 101 t/m 113 in Losser. De beslisdatum is verlengd tot
uiterlijk 4 april 2019.
Datum bekendmaking 19 februari 2019.

Heeft u vragen over de registratie als kiezer in Nederland
tijdens de verkiezing van het Europees Parlement? Op
www.losser.nl/verkiezing leest u meer informatie of bel
de afdeling Publieksdienstverlening op telefoonnummer
053 5377 444. Vanuit het buitenland belt u + 31 53 5377
444.

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons
college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te
zijn ondertekend en bevat tenminste
- uw naam en adres;

-

Plaats : Losser
Datum : 27 februari 2019
De burgemeester van Losser
C.A.M. Kroon
ren, met uitzondering van aanwonende, de volgende weg(en):
- Punthuizerweg, vanaf Mensmanweg tot aan Holtweg;
- Beuningerveldweg, vanaf Bentheimerdijk tot aan Punthuizerweg, op de volgende dag(en) en tijden:
- Zondag 23 juni 2019, vanaf 08:00 uur tot 17:00 uur.
Datum bekendmaking: 19 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: I
- Vervangen van een oude opslagruimte door een nieuwe

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 27 februari 2019

-

de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht en de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de
dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

passing van een projectafwijkingsbesluit, voor het realiseren van een (toekomstige) woning op het perceel gelegen
naast Lutterstraat 61, 7581 BT in Losser. De aanvraag heeft
zaaknummer “18Z02409”;
Dit besluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang
van donderdag 28 februari tot en met woensdag 10 april 2019
ter inzage in ’t Lossers hoes. De stukken kunnen ook via
www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
- Nationaal MS Fonds, Mathenesserlaan 378, 3023 HB Rotterdam voor het plaatsen van spandoeken in Losser, De Lutte
en Overdinkel ten behoeve van de aankondiging van de collecteweek van Nationaal MS fonds in de periode 18 november 2019 tot en met 23 november 2019.
Datum bekendmaking: 13 februari 2019.

Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht;
- de gronden van beroep.

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.

De mogelijkheid tot het indienen van een beroepsschrift staat
open voor belanghebbenden die:
• tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren
hebben gebracht bij het college;
• aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun
zienswijze bij het college naar voren te brengen;

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.

Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd
aan de rechtbank.

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 kappen van
een beuk op het perceel Hoofdstraat 233, 7586 BR Overdinkel.
Datum bekendmaking 23 januari 2019.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
vijf berken op het perceel Beatrixstraat 30, 7587 AG
De Lutte.
Datum bekendmaking 15 februari 2019.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van de helft van een 2-onder-1 kap woning op het perceel
Dorpstraat 52B, 7587 AD De Lutte.
Datum bekendmaking 15 februari 2019.

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Dit geldt niet voor een
omgevingsvergunning, eerste fase. Deze treedt op grond van
artikel 6.3, van de Wabo pas op dezelfde dag als de omgevingsvergunning, tweede fase in werking. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit
besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige
voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.
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 omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van de helft van een 2-onder-1 kap woning op het perceel
Dorpstraat 52A, 7587 AD De Lutte.
Datum bekendmaking 15 februari 2019.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van een logiesgebouw met boerderijkamers op de locatie, Oldenzaalsestraat 135A, 7581 PZ Losser. De aanvraag
heeft zaaknummer “18Z03391”;

-

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met
ingang van donderdag 28 februari 2019 tot en met woensdag
3 april 2019 ter inzage in ’t Lossers hoes.

-

Een omgevingsvergunning fase 1 te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan met toepassing van een
projectafwijkingsbesluit voor het realiseren van een (toekomstige) woning op een perceel naast Lutterstraat 61,
7581 BT Losser, kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer
10045.
Datum bekendmaking 19 februari 2019.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen
en uitbreiden van een woning op het perceel Wilgenkamp
46, 7581 HC Losser.
Datum bekendmaking 19 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.

Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen 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) bezwaren in te brengen, dan
wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen,
kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en
Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.

VERLEENDE ONTHEFFING
KENNISGEVING DEFINITIEF BESLUIT 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 heeft besloten:
- Een gefaseerde omgevingsvergunning, eerste fase te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan met toe-

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:
- Enschedesestraat 113A, 7582 PM Losser, kadastraal bekend
LSR00, sectie Q, nummer 1695.
Datum bekendmaking 15 februari 2019.
- Kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 937 in Glane.
Datum bekendmaking 20 februari 2019.
-

Goormatenweg 40, 7586 RW Overdinkel, kadastraal bekend
LSR00, sectie Q, nummer 1010.
Datum bekendmaking 20 februari 2019.

Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van
een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in 2019, 2020 en
2021 voor de volgende percelen:
- Nijenhaerweg 16, 7588 RB Beuningen, kadastraal bekend
LSR00, sectie A, nummer 3270.
Datum bekendmaking 20 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:
- Verwijderen van asbest op het perceel Enschedesestraat 21,
7582 AE Losser.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Wilhelminastraat 21, 7586 BD 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
WET GELUIDHINDER
Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Het college van Burgemeester en wethouders van Losser
maken bekend dat zij in het kader van de Wet Geluidhinder
voor een nieuw te bouwen woning op het perceel naast Lutterstraat 61 te Losser een hogere grenswaarde van 53 dB definitief heeft vastgesteld met betrekking tot wegverkeerslawaai
op de Lutterstraat.
Ter inzagelegging
Dit definitieve besluit met bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 28 februari tot en met woensdag 10 april
2019 ter inzage in ’t Lossers hoes.
Beroep
Tegen het definitieve besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet
in tweevoud worden ingediend bij Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de
rechtbank.
Indien gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed is
vereist, kan naast het instellen van beroep als voren bedoeld
bij de Voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank het
treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit
verzoek dient u te richten aan: Rechtbank Overijssel, Afdeling
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u eveneens griffierecht verschuldigd.
Losser, 27 februari 2019

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

