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Woensdag 29 mei 2019

OPENBARE VERGADERINGEN
GEMEENTERAAD 11 JUNI
Op dinsdag 11 juni vergadert de gemeenteraad. De raadsvergadering wordt gehouden in ’t Lossers Hoes en begint om
19.00 uur. Iedereen is welkom.

De agendapunten voor de raadsvergadering zijn o.a.:
- Bestemmingsplan Lomanskamp
- Bestemmingsplan Dr. Frederikstraat – Gronausestraat
- Bestemmingsplan Bentheimerstraat 105 de Lutte
- Beleidsplan Wegen
- Starterslening
- Visienota Cultuur;
- Wijziging statuten Consent;
- ENSIA verantwoording DigiD en Suwinet
- Begrotingen verbonden partijen
- Instructie griffier
- Ontheffing ingezetenschap wethouder
- Benoeming leden rekenkamercommissie.

horen of men ideeën heeft die men gerealiseerd wil zien. Die
helpen Losser (nog) mooier te maken. Het gaat over voorstellen, niet over klachten.
Op woensdag 12 juni a.s. kunt u hierover in gesprek gaan
met de raadsleden. Vanaf 19.00 uur kunt u terecht in ’t Lossers
Hoes. U moet zich wel vóór 7 juni aanmelden. Dit kan per
mail: griffie@losser.nl.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de raadsgriffier Ben
Pikula, tel. 06-12504359.
Dit is uw kans om uw visie op Losser te delen met de gemeenteraad. De gemeenteraad vergadert op dinsdag 9 juli over de
Voorjaarsnota. Uw inbreng nemen de fracties mee. De uiteindelijk keuze is aan de gemeenteraad.
De Voorjaarsnota is hét moment voor de gemeenteraad om
vooruit te kijken, kijk en denk met ons mee.

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

De raad wil inwoners meer betrekken bij de toekomst
van Losser
De gemeenteraad wil de Losserse samenleving actief betrekken bij de ontwikkeling van de gemeente. In juli neemt de gemeenteraad besluiten over zaken die de komende tijd
prioriteit moeten hebben. De raad wil graag van inwoners

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning met een erker/uitbouw op het perceel
Appelvinkstraat 35, 7587 BE de Lutte. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 17 juli 2019.
Datum bekendmaking 21 mei 2019.

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;
- 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.

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

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.

FRACTIEVERGADERINGEN
De verschillende fracties (politieke partijen) bereiden zich in
de week voor de raadsvergadering van 11 juni voor op deze
vergadering. De meeste fracties op dinsdag 4 juni, vanaf 19.30
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:

-

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken. Dit bij het onderdeel Bestuur.

Live-uitzending vergaderingen

Officiële publicaties

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het
bouwen van een schuur op het perceel Hoofdstraat 255,
7586 BR Overdinkel.
- Verbouwen van een schuur/dierenartspraktijk tot appartement/dierenartspraktijk op het perceel Siemertweg 1A,
7587 MH De Lutte.
- Bouwen van een woning op het perceel Strootsweg 3, 7586
RR Overdinkel.
- Aanleggen van drie nieuwe poelen die als voortplantingswater fungeren op het perceel met de kadastrale aanduiding sectie D, nummer 2170 nabij Denekamperstraat 23B,
7588 PV Losser.
- Verbouwen van een woning op het perceel Margrietstraat
1A, 7587 AJ 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:

-

Voor het houden van het evenement ‘de Landgoed Twente
Marathon’ op zaterdag 12 oktober 2019 van 09:00 uur tot
en met 20:00 uur. De start en finish bij Erve Beverborg, Lutterzandweg 15, 7587 LH De Lutte.
Datum bekendmaking 21 mei 2019
-

Voor het houden van het evenement ‘Koetsn Keerls Twenterit’ op zondag 2 juni 2019 van 08:00 uur tot 20:00 uur
door de gemeente Losser. De start en finish bij Van Heek
Textiles, Gronausestraat 309, 7581 CV Losser.
Datum bekendmaking 23 mei 2019
Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van

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

De officiële publicaties van de gemeente Losser, uitgave woensdag 29 mei 2019

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:
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
een boom op het perceel Hogeweg 19, 7582 CA Losser.
Datum bekendmaking 17 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.
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 omgevingsvergunning te verlenen het veranderen van
de werking van een inrichting (met een OBM), alsmede het
verrichten van handelingen met gevolgen voor bescherm
de natuurgebieden. De aanvraag heeft betrekking op de locatie Lossersedijk 21 in De Lutte. Het zaaknummer is
18Z02646
Het definitieve besluit met de bijbehorende bescheiden liggen
met ingang van woensdag 29 mei 2019 tot en met donderdag

11 juli 2019 ter inzage in ’t Lossers hoes.

eerste lid van de Wet milieubeheer.

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.

Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen, van 1 november tot en met 30 april in de jaren
2019/2020, 2020/2021 en 2021/2022 voor het volgende perceel:
- Glanerbrugstraat 36, 7582 PL Glane, kadastraal bekend
onder sectie Q, nummer 397.
Datum bekendmaking 21 mei 2019

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;

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
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd
aan de rechtbank.
Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. 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.

VERLEENDE ONTHEFFING
STOOKONTHEFFINGEN
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer
is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2,

SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbest uit een woning en twee schuren op
het perceel Veldweg 5, 7588 RG Beuningen.
- Verwijderen van asbest van een schuur op het perceel Oldenzaalsestraat 148, 7587 PK De Lutte.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Wilhelminastraat 32, 7586 BE Overdinkel.
- Verwijderen van asbest uit houten schuren op het perceel
Lutterstraat 54, 7581 BV 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.

