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OPENBARE VERGADERINGEN
GEMEENTERAAD MET ZOMERRECES
Dinsdag 9 juli was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.
Met een vergadering van de commissie Bestuur en Samenleving en van de commissie Ruimte op dinsdag 3 september
(beide op één avond) begint de gemeenteraad fris en uitgerust
aan de tweede helft van dit politieke jaar.
De raadsleden wensen alle inwoners prettige vakantie.

Woensdag 10 juli 2019
zijn ondertekend en bevat tenminste
- uw naam en adres;

VERLEENDE VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
St. Gemeenschapswerk De Hellehond, R.A. Oude Egbrink voor
het houden van het evenement De Hellehondsdagen de Lutte
2019 in het centrum van de Lutte op de volgende dagen en tijden:
- Vrijdag 5 juli 2019 van 18:00 uur tot 02:00 uur;
- Zaterdag 6 juli 2019 van 10:00 uur tot 02:00 uur;
- Zondag 7 juli 2019 van 10:00 uur tot 21:00 uur.
Datum bekendmaking 2 juli 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.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- Uitbreiden van een woning door de kap aan de achterzijde
door te trekken op het perceel Beatrixstraat 46, 7587 AH De
Lutte.
- Kappen van 1 populier op het perceel Lossers Voetpad 6,
7587 PG 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.

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:

Officiële publicaties
De aanvraag heeft betrekking op het perceel Duivelshofbosweg 2, 7587 PP de Lutte. De aanvraag is geregistreerd
onder zaaknummer “18Z03813”.
Het definitieve besluit met de bijbehorende bescheiden liggen
met ingang van woensdag 11 juli 2019 tot en met dinsdag 21
augustus 2019 ter inzage in ’t Lossers hoes. De stukken kunnen
ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.
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 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.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen en uitbreiden van een bijgebouw op het perceel Gronausestraat 60, 7581 CH Losser.
Datum bekendmaking 28 juni 2019.
-

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
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 2594
aan de Honingloweg in Losser. De beslisdatum is verlengd
tot uiterlijk 17 augustus 2019.
Datum bekendmaking 2 juli 2019.
-

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het afwijken
van het bestemmingsplan voor het verruimen van het toegestane aantal vierkante meters op het perceel Imenhofzijweg 1, 7582 PH Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 15 augustus 2019.
Datum bekendmaking 3 juli 2019.
Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons
college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van een woning, aanpassen van een erker, uitbouwen
van een keuken, overkapping en carport op het perceel Oldenzaalsestraat 20, 7581 AV Losser.
Datum bekendmaking 2 juli 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 voor het afwijken
van de voorschriften van het bestemmingsplan met toepassing van een projectafwijkingsbesluit, het verbouwen
van een boerderij tot een woning en een verkooppunt voor
ijs.

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 10 juli 2019

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Saneren van een vloerzeil op het perceel van Deinsestraat
26, 7582 ZN Losser.
- Verwijderen van asbest en de sloop van een houten schuur
op het perceel Buizerdstraat 11, 7581 EL Losser.
- Verwijderen van asbest uit een bijgebouw en het slopen
van twee voormalige varkensstalle met veeschuren op het
perceel Grote Lutterveldweg 3, 7587 PA 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.

Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Glanestraat
14, 7586 RX Overdinkel.
Periode: begindatum 22 juli 2019.
Verwachte hoeveelheid: 500 ton.
Aard bouw- en sloopafval: menggranulaat.
Geluid (bronvermogen): 111 dB(A)
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 2 dagen.

BEKENDMAKINGEN
KENNISGEVINGEN MOBIEL PUINBREKEN
Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4
van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:
- Oude Nijeweeme, Witteweg 10b, 7679 VV Langeveen.

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor
meer informatie kunt u bellen met de afdeling Vergunningen
en Handhaving, telefoon 053-5377391.

