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NIEUWS UIT HET GEMEENTEHUIS
DUURZAAM (T)HUIS TWENTE ZOEKT NIEUWE
WOONCOACHES
Stichting Duurzaam (t)huis Twente (DTT) helpt Twentse
huiseigenaren gratis bij het vinden van antwoorden en
duurzame oplossingen voor al hun woonvragen. Op dit
moment staan er ongeveer 35 vrijwillige wooncoaches
voor hun noabers klaar met onafhankelijk advies. De vraag
van huiseigenaren groeit, dus is DTT op zoek naar nieuwe
wooncoaches.
De stichting zoekt enthousiaste vrijwilligers die wooncoach willen worden. Wij zoeken goed opgeleide, vitale mensen van alle
leeftijden, die zich twee tot drie dagdelen per week willen inzetten en het leuk vinden in een sociaal en duurzaam netwerk
te functioneren.
Opleiding
U krijgt een professionele opleiding tot wooncoach. U krijgt
ook goede ondersteuning, werkt in een regionaal team en u
kunt deelnemen aan leuke en informatieve bijeenkomsten en
uitjes. Als wooncoach werkt u dus niet solistisch maar maakt u
deel uit van een inspirerende en actieve organisatie met een
coördinator die voor alle wooncoaches beschikbaar is. Gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen zijn als partner bij de
stichting aangesloten.
De taken van een wooncoach
- U brengt huisbezoeken aan mensen met vragen over hun
huis; over energie, wooncomfort, besparing, verbouwing, onderhoud et cetera.
- U gaat zelf op zoek gaan naar huiseigenaren die geïnteresseerd zijn in duurzame oplossingen voor hun huis.
- U verwijst door en werkt samen met lokale bedrijven die zich
als partner bij de stichting hebben aangesloten.
- U vormt samen met de andere wooncoaches een netwerk.
Geïnteresseerd?
U kunt zich tot 20 mei aanmelden via info@duurzaamthuistwente.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
mevr. Nathalie Thoonsen, telefoon 06 11 28 89 10.

Live-uitzending vergaderingen
De raads- en commissievergaderingen zijn
live (audio) te volgen op de website van de
gemeente: www.losser.nl bij het onderdeel
Bestuur

OPROEP: NATUURLIEFHEBBER?
HELP MEE DE TANKENBERG OPSCHONEN
Vrijwilligers van Recycle Valley zoeken enthousiaste vrijwilligers om de Tankenberg vrij te maken van zwerfafval op zaterdag 13 mei. Doe jij ook mee? De Tankenberg is één van de 12
hoogste toppen in Overijssel, en één van de mooiste plekjes in
onze gemeente. Toch jammer dat je daar nog zwerfafval kunt
vinden en dus de hoogste tijd voor een opruimactie. De gemeente Losser zorgt voor een afvaleiland, zodat het gevonden
afval ook daadwerkelijk opgeruimd kan worden.
We verzamelen om 14:00 op de parkeerplaats ter hoogte van
Bentheimerstraat 118 in Oldenzaal (Hotel Het Landhuis). Vanaf
dat punt gaan we met stokken en zakken al prikkend onze weg
volgen richting het hoogtepunt. Op de top genieten we van
het uitzicht, maken we een groepsfoto en lopen weer terug

Woensdag 10 mei 2017
naar het startpunt. We verwachten uiterlijk 16:00 uur klaar te
zijn met deze actie. Doe mee en houdt de Tankenberg en dus
ook Losser Schoon.
Je kunt je aanmelden op 12summits.nl Op naar de top!

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- Uitbreiden van een bedrijfspand op het perceel Industriestraat 14, 7582 CR Losser.
- Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning
op het perceel Markedal 17, 7582 BR 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 ONTHEFFING

Officiële publicaties

VERLEENDE VERGUNNINGEN
VERLEENDE 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 in de jaren 2016/2017, 2017/2018 en
2018/2019 voor de volgende percelen gelegen aan de:
- Zoekerveldweg 1A, 7582 PX Losser (geldt ook voor een
paasvuur).
- Denekamperstraat 33A, 7588 PV Beuningen.
- Snoeyinksweg 1, 7581 PW Losser.
Het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april.
Datum bekendmaking 4 mei 2017.
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.

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:

Volg de gemeenteraad op Twitter

- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van
een erker aan de voorzijde van een woning op het perceel
Merelstraat 23, 7587 AT De Lutte.
Datum bekendmaking 1 mei 2017.

Aankondigingen van vergaderingen, linken
naar de website en andere wetenswaardigheden over het werk van de gemeenteraad.

@RaadLosser

- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van
een twee-onder-één-kapwoning (dubbel blok) op twee percelen aan de Hogenhof in Losser, kadastraal bekend onder
LSR00, sectie H, nummers 9838 en 9842.
Datum bekendmaking 3 mei 2017.
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van
een woning op het perceel Ambachtstraat 17, 7587 BX De
Lutte.
Datum bekendmaking 3 mei 2017.
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
bomen op gronden gelegen nabij het perceel Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel.
Datum bekendmaking 3 mei 2017.
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van
een woning op het perceel Havenzatensingel 71 in Losser,
kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 9875.
Datum bekendmaking 3 mei 2017.
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het herbouwen
van een clubgebouw op het perceel Glanergrensweg 16,
7585 PG Glane.
Datum bekendmaking 3 mei 2017.
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.

Adressen en telefoonnummers gemeente Losser
Telefoon:
(053) 537 7444
Emailadres:
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

