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Woensdag 11 september 2019

OPENBARE VERGADERINGEN
GEMEENTERAAD 17 SEPTEMBER
Op dinsdag 17 september vergadert de gemeenteraad. De
vergadering begint om 19.00 uur.
De bijeenkomst in ‘t Lossers Hoes is voor iedereen vrij toegankelijk.
De agenda ziet er als volgt uit.
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van 9 juli 2019
4. Ingekomen stukken
Hamerstukken
5. Nota Bodemkwaliteit
6. Bestemmingsplan Oude Dijk 57 Beuningen
7. Aanbesteding accountant
8. Rechtspositie raads- en commissieleden
Bespreekstukken
9. Bestemmingsplan Austweg-Peulkespad de Lutte
10. Bestemmingsplan en grondexploitatie Invalsweg naast 8a
Overdinkel
11. Partiële herziening bestemmingsplan landgoed De
Ulenkotte
12. Sluiting.
De raadsvergadering is gericht op besluitvorming. De raadsleden debatteren over de bespreekstukken, niet over de hamerstukken. Het is niet mogelijk om op de punten die op de agenda
van de raadsvergadering staan in te spreken.
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken bij het onderdeel Bestuur.

INZAGERECHT EN GEHEIMHOUDING PERSOONSGEGEVENS
In de Basisregistratie Personen (BRP) bewaren gemeenten de
actuele gegevens van hun inwoners. U kunt een verzoek doen
om geheimhouding als u niet wilt dat bepaalde instanties uw
persoonsgegevens kunnen opvragen. De gemeente willigt een
verzoek tot geheimhouding altijd in, met uitzondering van een
aantal instanties. Hieronder leest u welke dit zijn.
Overheidsinstellingen
De gemeente is verplicht om uw gegevens te verstrekken aan
(semi-)overheidsinstellingen, zoals Sociale Verzekeringsbank
(SVB), Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau
(CJIB)
Derden
Sommige instanties hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taken de juiste persoonsgegevens nodig. U kunt dan
denken aan financiële instellingen. Dit zijn ‘derden’. De gemeente kan besluiten om wel gegevens over u te verstrekken,
maar moet dan vooraf uw mening vragen.
Inzagerecht
Wilt u weten aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt? Dan
kunt u schriftelijk – met een kopie van uw identiteitsbewijs –
een overzicht opvragen.
Geheimhouding
Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegeven niet doorgeeft?
Dan kunt u vragen om geheimhouding. Als u in de gemeente
Losser woont kan dit via www.losser.nl met uw DigiD. U kunt
dit ook schriftelijk aanvragen. U stuurt het verzoek – met een
kopie van uw identiteitsbewijs – naar de gemeente Losser, afdeling Publieksbalie, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Officiële publicaties

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- Kappen van drie bomen binnen het centrumplan Losser op
een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer 4511,
Gronausestraat in Losser.
- Plaatsen van een dakkapel op de voorgevel van een woning
op het perceel Hoofdstraat 272, 7586 BZ Overdinkel.
- Verbouwen bovenste bouwlaag winkel tot drie appartementen op het perceel Sint Maartenstraat 59, 7581 AK Losser.
- Verwijderen van een houtwal op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie P, nummer 160, gelegen tussen de Vrijdijk
en de Stroothuizerweg in Beuningen.
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.
BESLUIT BUITEN BEHANDELING
Het college van burgemeester en wethouders van Losser
maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene
wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:
-

Het plaatsen van een overkapping op het perceel Bookholtlaan 7, 7581 BB Losser.
Datum bekendmaking 4 september 2019.
-

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.

LIFESTYLE-AVOND 30 SEPTEMBER
In 2019 is het 100-Jaar geleden dat het actieve kiesrecht
voor vrouwen in Nederland is ingevoerd. De gemeenteraad
van Losser organiseert diverse bijeenkomsten om dit te
vieren.
Op maandag 30 september organiseren de vrouwelijke raadsen commissieleden een lifestyle avond voor inwoonsters van
de gemeente Losser. Dit vanaf 19.00 uur bij de Oude Apotheek in Losser.
Een leuke en boeiende avond van, voor en door Losserse vrouwen. Beautytips, actuele mode, kleur/stijladvies en gezondheid/voedingsadviezen zullen aan bod komen. De volgende
ondernemers werken mee: Wigger-Mode (damesmode), GoBeauty (make-up), Marjon Boermans (gezondheid), Merlin Vollenbroek (Eetbewust.nu), Ingeborg Buld (kleur) en Sophie Bik
(fotografie). Natuurlijk mag een hapje en drankje niet ontbreken. De vrouwelijke raads- en commissieleden en de burgemeester zullen zich op een ludieke wijze voorstellen.
De leden van de gemeenteraad vinden het belangrijk om met
vrouwen in gesprek te gaan. Zij kijken wellicht anders naar beslissingen en hebben andere invalshoeken. In wat voor een gemeente wil jij wonen, werken, winkelen en leven?
De toegang is gratis. Geef je op via griffie@losser.nl Het aantal
plaatsen is beperkt. De avond is voor Ladies Only. Dit mag je
niet missen.
De gemeenteraad van Losser

Heef u hierover vragen? Neem dan contact op met de afdeling
Publieksbalie van de gemeente Losser, via telefoonnummer
053 – 53 77 444.

Het verstevigen van de oever van de Dinkel op diverse
locaties.
Datum bekendmaking 4 september 2019.

Adressen en telefoonnummers gemeente Losser
Telefoon:
(053) 537 7444
E-mailadres:
gemeente@losser.nl
Website:
www.losser.nl
Bezoekadres gemeentehuis: Raadhuisplein 1, Losser
Postadres:
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
13.00 - 16.30 uur
Woensdag
13.00 - 16.30 uur
Donderdag
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 11 september 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.

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 weigeren voor het kappen
van een eikenboom op het perceel Dubbelweg 7, 7586
RA Overdinkel, kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer
1123.
Datum bekendmaking 2 september 2019.
-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen
van een bijgebouw tot een bed and breakfast op het perceel
Enschedesestraat 111, 7582 PM Losser.
Datum bekenmaking 4 september 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 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 brandveilig gebruiken van een gebouw op de locatie, Oldenzaalsestraat
135, B 7581 PZ Losser. De aanvraag heeft zaaknummer
“19Z01509”.

van 18:30 uur tot 22:30 uur.
Datum bekendmaking 28 augustus 2019.
Sint Plechelmus Harmonie, Plechelmusstraat 14, 7587 AM
De Lutte, voor het schenken van zwakalcoholhoudende
dranken tijdens de Twentse Cultuurtocht in het buitengebied van De Lutte, op zondag 20 oktober 2019 van 13:00 uur
tot 16:00 uur.
Datum bekendmaking 2 september 2019.
-

De Twentse Zorgcentra, Oldenzaalsestraat 134, 7581 PW
Losser, voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het Motorspektakel bij De Losserhof, Oldenzaalsestraat 134, 7581 PW Losser, op vrijdag 6 september 2019
van 19:00 uur tot 20:30 uur.
Datum bekendmaking 2 september 2019.
De Twentse Zorgcentra, Oldenzaalsestraat 134, 7581 PW
Losser, voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de kermis bij De Losserhof, Oldenzaalsestraat
134, 7581 PW Losser, op woensdag 11 september 2019 van
18:30 uur tot 20:30 uur en op donderdag 12 september 2019
van 10:00 uur tot 16:00 uur.
Datum bekendmaking 2 september 2019.
-

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een 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.
STOOKONTHEFFINGEN
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer
is ontheffing 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
2019/2020, 2020/2021 en 2021/2022 voor het volgende perceel:
- Tiekenveenweg 8-10, 7586 SC Overdinkel, kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 1082.
Datum bekendmaking 12 augustus 2019.
Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van
een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in 2020, 2021 en
2022 voor het volgende perceel:
- Datum bekendmaking

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.

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 en een vreugdevuur
(paasvuur) op 1e paasdag in 2020, 2021 en 2022 voor het volgende perceel:
- Datum bekendmaking

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.

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.

VERLEENDE ONTHEFFING
OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET I
Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
- Gemeente Losser, Raadhuisplein 1, 7581 GB Losser, voor het
schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het
evenement bijeenkomst Vrouwenkiesrecht in ’t Lossers
Hoes, Raadhuisplein 1, 7581 GB Losser op 5 september 2019

(wagenloods) op het perceel Postweg 27, 7587 PB De Lutte.
Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Zwaluwstraat 30, 7587 BL De Lutte.

-

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met
ingang van donderdag 12 september 2019 tot en met woensdag 23 oktober 2019 ter inzage in ’t Lossers hoes.

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.

-

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbest op het perceel Strootsweg 1, 7586
RR Overdinkel.
- Slopen van een schuur op het perceel Beuningerstraat 50,
7588 RH Beuningen.
- Verwijderen van asbest en het slopen van een bijgebouw

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 MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor:
- Het vervangen van een gasdrukmeet- en regelstation Has/B
aan de Lutterzandweg 3, 3a en 5, 7587 LH De Lutte.
- Het vervangen van een grasdrukmeet- en regelstation
Has/B aan de Binkhorsterkerkpad 14-16, 7587 RA De Lutte.
- Het veranderen van het bedrijf aan de Roorderheurneweg
2, 7587 LJ De Lutte.
- Het veranderen van het bedrijf aan de Nijenhaerweg 25,
7588 RA Beuningen.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep
open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt
hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de
afdeling VH.
KENNISGEVINGEN
Uitgebreide voorbereidingsprocedure plaatsingsplan verzamelcontainers
Het college van burgemeester en wethouders van Losser
maakt bekend dat zij op grond van de Afvalstoffenverordening
voornemens is om vast te stellen:
Het definitieve Plaatsingsplan Verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval, verpakkingsglas, textiel en verpakkingsmateriaal
nabij de Beuningerstraat in Beuningen en nabij de Arkelstein in
Losser.
Het bovengenoemde definitieve besluit met de bijbehorende
bescheiden ligt met ingang van donderdag 12 september 2019
tot en met woensdag 23 oktober 2019 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.
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.
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;
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.

