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Woensdag 12 januari 2022

OPENBARE VERGADERINGEN
OORDEELSVORMENDE VERGADERING 18 JANUARI 2022

king, bezwaar maken. Informatie over hoe u dit kunt doen leest
u op enschede.nl/bezwaar. Heeft u vragen of een opmerking?
Mail dan uw vraag naar adresonderzoek@enschede.nl.

VERKEERSMAATREGEL
Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft
besloten een gedeelte van de Honingloweg in Losser af te sluiten met een paaltje. Het gaat om het zandweggetje tussen de
Snippertweg en het adres Honingloweg 30A. Hiervoor is een
verkeersbesluit genomen dat op woensdag 12 januari is gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl). Bij dit besluit zit ook een tekening van de nieuwe
inrichting van het parkeerterrein.

Op dinsdag 18 januari 2022 a.s. wordt een Oordeelsvormende vergadering gehouden door de gemeenteraad en deze
begint om 19.30 uur in de Grote Zaal van ’t Lossers Hoes.
De vergadering is te volgen via de website van de gemeente
www.losser.nl Bij het onderdeel Bestuur staan ook de verschillende vergaderstukken.
Tijdens deze vergadering gaan raads- en commissieleden met
elkaar in gesprek over de op de agenda staande voorstellen.
Dit ter voorbereiding op de (besluitvormende) raadsvergadering van 1 februari a.s.
Agenda:
1. Opening;
2. Vaststelling agenda;
3. Vragenkwartier;
4. Haalbaarheidsonderzoek herinvulling Aloysiuslocatie;
5. Integrale aanpak openbare ruimte Glanerbrugstraat,
Glane/Beekhoek;
6. Regiovisie Jeugdhulp;.
7. Wijzigingen Afstemmingsverordening Participatiewet,
IOAW en IOAZ 2022;
8. Begrotingswijzigingen 2022 GR Gezondheid;
9. Risicobeheer Veiligheidsregio;
10. Benoeming functionaris Gegevensbescherming;
11. Actieve informatie door het college;
12. Sluiting.
Live-uitzending vergaderingen
De Oordeelsvormende en Besluitvormende vergaderingen zijn
live (in beeld en geluid) te volgen op de website van de gemeente: www.losser.nl bij het onderdeel Bestuur.

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
BASISREGISTRATIE PERSONEN
De personen hieronder staan niet meer ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP)
De gemeente heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de plek
waar deze personen wonen. Uit dit onderzoek blijkt dat wij dit
niet weten. De gemeente schrijft daarom deze personen uit (artikel 2.22 Wet BRP). Deze personen staan niet meer ingeschreven in Nederland. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld
uitkeringen, toeslagen, pensioen en zorg. Omdat wij niet weten
waar deze personen wonen informeren wij de personen in
deze krant.
Naam
per
I.P. Hristova
C.J.P. Kuyper
D. Sanchez Fernandez
B. Kayardan
W.A. Koller

Geboortedatum Uitgeschreven
02-03-1978
05-03-2011
12-09-1983
13-09-1974
19-05-1955

04-11-2021
04-11-2021
15-11-2021
21-11-2021
24-11-2021

Het besluit ligt met ingang van 12 januari 2022 ook voor een
periode van zes weken ter inzage in ’t Lossers Hoes te Losser.
Inzage is mogelijk op tijden wanneer de publieksbalie is opengesteld voor publiek dan wel volgens afspraak op de volgende
dagen en tijden:
• Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur;
• Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
• Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.
Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van digitale
bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser,
postbus 90, (7580 AB) Losser.

-

-

-

Kappen van 1 eikenboom op het perceel Mekkelhorsterstraat 29, 7588 PL Beuningen.
Vergroten van een woning, vervangen van de gevel en een
inpandige verbouwing op het perceel Denekamperstraat
39, 7588 PV Beuningen.
Bouwen van een schuur met een theeschenkerij en 2 boerderij appartementen op het perceel Postweg 15, 7587 PB
de Lutte.
Uitbreiden van een woning met een erker en het vernieuwen van de bestaande achteruitbouw op het perceel
Molenstaat 21, 7581 BM 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.
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 bouwen
van een woning op het perceel Nijverheidstraat 33, 7581
PV in Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 18 februari 2022.
Datum bekendmaking 5 januari 2022.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET
- Bouwen van een bijgebouw op het perceel Grondzeiler 20,
7587 SB de Lutte.
- Bouwen van een schuur op het perceel Nitertweg 21, 7582
PV Losser.
- Vergroten van de woning door middel van een aanbouw
aan de achterzijde op het perceel Kerkhofweg 10, 7586 AH
Overdinkel.
- Plaatsen van een prefab garage/berging op het perceel
Twickelo 16, 7581 RE Losser.
- Plegen van achterstallig onderhoud van een houtwal op
een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie P, nummer 449
gelegen aan de Beuningerveldweg in Losser.
- Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie H, nummer 10529 met het toekomstige adres
Boxbergen 22, 7581 WS Losser.
- Uitbreiden van een machineberging op het perceel Zandhuizerweg 7, 7587 LA de Lutte.
- Realiseren van 3 fietsvlonders op percelen nabij De Pol 5,
De Pol 29 en Ravenhorsterweg 10 in Losser.
- Kappen van een dennenboom op het perceel Gronausestraat 10, 7581 CG Losser.
- Bouwen van 19 woningen, Stien’n hofje, op een perceel
kadastraal bekend LSR00, sectie K, nummer 6625 nabij de
hoek van de Kerkhofweg en Veldkamp in Overdinkel.
- Bouwen van een loods op het perceel Koopsweg 1, 7587 PL
de Lutte.
- Bouwen van een schuur op het perceel Mensmanweg 14,
7588 PG Beuningen.
- Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie H, nummer 10459 met het toekomstige adres
Boxbergen 8, 7581 WS Losser.
- Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie G, nummer 3701 met het toekomstige adres
Rosmolen 47, 7587 RP de Lutte.
- Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie G, nummer 2923 met het toekomstige adres
Tjaskermolen 36, 7587 RM de Lutte.
- Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie A, nummer 3611 met het toekomstige adres
Lomanskamp 32A Beuningen.
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Bent u uitgeschreven en bent u het er niet mee eens?
Dan kunt u binnen 6 weken, na de datum van deze bekendma-

-

Officiële publicaties

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
Alleen op afspraak
U kunt alleen op afspraak komen. U maakt een afspraak via
www.losser.nl of belt (053) 537 7444.
Voor een paspoort of identiteitskaart (ID-Kaart) kunnen inwoners van de gemeente Losser ook bij de publieksbalie
in Enschede terecht.
Openingstijden publieksbalie ‘t Lossers hoes in Losser
De openingstijden van de publieksbalie zijn
Maandag
09.00 - 16.30 uur
Woensdag
09.00 - 16.30 uur
Afhalen van uw aangevraagde reisdocument/rijbewijs
bij de receptie in ‘t Lossers hoes
Elke werkdag van 9:00-16:30 kunnen inwoners, zonder
afspraak, hun document afhalen.
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 12 januari 2022

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.

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:
-

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen
van een berging/carport op het perceel Hogeboekelweg
83, 7582 PP Losser.
Datum bekendmaking 30 december 2021.

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.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbouwen
aan de zijkant van een woning op het perceel Vosbultkamp
29, 7586 GS Overdinkel.
Datum bekendmaking 21 december 2021.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een vrijstaande woning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 10492 met het toekomstige
adres Havezatensingel 63, 7581 WK Losser.
Datum bekendmaking 17 december 2021.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op een perceel kadastraal bekend LSR00,
sectie H, nummer 10528 met het toekomstige adres Boxbergen 14, 7581 WS Losser.
Datum bekendmaking 20 december 2021.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het legaliseren
van een inwoonsituatie op het perceel Deppenbroekweg
6/6A, 7582 RD Losser.
Datum bekendmaking 21 december 2021.
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van 21 nultreden woningen op percelen kadastraal bekend
LSR00, sectie N, nummers 4694, 4650 en 4662 aan het Keizershofje in Losser.
Datum bekenmaking 24 december 2021.

VERLEENDE ONTHEFFING
STOOKONTHEFFING
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 het
stookseizoen van 1 november tot en met 30 april in het jaar
2021/2022 voor het volgende perceel:
- Naast Strootsweg 6A, 7586 RR Overdinkel, kadastraal
bekend LSR00, sectie Q, nummer 734.
Datum bekendmaking 17 december 2021.
-

Kerkhofweg 137, 7586 AC Overdinkel, kadastraal bekend
LSR00, sectie K, nummer 5482
Datum bekendmaking 29 december 2021.
-

Foksweg 4, 7588 PM Beuningen, kadastraal bekend LSR00,
sectie P, nummer 23.
Datum bekendmaking 5 januari 2022.

-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een kapschuur op het perceel Invalsweg 8A, 7586 RC
Overdinkel.
Datum bekendmaking 24 december 2021.
-

VERLEENDE VERGUNNINGEN
APV
Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende collectevergunning verleend aan:
- EHBO afdeling Losser voor het houden van een collecte in
de dorpen Losser, Glane en Overdinkel in de periode van
29 augustus 2022 tot en met 3 september 2022 (week 35).
Datum bekendmaking 29 december 2021.
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.
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 bouwen
van een bijgebouw ter vervangen van bestaande bijgebouwen op het perceel Beuningerstraat 52, 7588 RH Beuningen.
Datum bekendmaking 16 december 2021.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken
van het bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen
van een overkapping en het legaliseren van een berging
op het perceel Gronausestraat 485, 7585 PD Glane.

Datum bekendmaking 17 december 2021.
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op een perceel kadastraal bekend LSR00,
sectie H, nummer 10495 met het toekomstige adres Eversbergh 31, 7581 WT Losser.
Datum bekendmaking 17 december 2021.
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 1 eikenboom op het perceel Denekamperstraat 48,
7588 PW Beuningen.
Datum bekendmaking 17 december 2021.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 4 eikenbomen en te weigeren voor het kappen van
1 eikenboom op het perceel Ravenhorsterweg 3, 7581 PB
Losser.
Datum bekendmaking 17 december 2021.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 2 bomen en te weigeren voor het kappen van 1 boom
op het perceel Goormatenweg 45, 7586 RV Overdinkel.
Datum bekendmaking 28 december 2021.

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.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van een woning op het perceel Snippertweg 4, 7582
PC Losser.
Datum bekendmaking 28 december 2021.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanleggen
van een vispassage in de Glanerbeek op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummers 385, 386, 388, 391
en 449 nabij Glanerbrugstraat 51 in Glane.
Datum bekendmaking 28 december 2021.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van 2-onder-1 kap woningen op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 3890 met de toekomstige
adressen Wipmolen 10 en 10A, 7587 RS de Lutte.
Datum bekendmaking 28 december 2021.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
van een woning ten behoeve van inwoning op het perceel
Lutterstraat 138, 7581 PL Losser.
Datum bekendmaking 4 januari 2022.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vergroten
van de woning door middel van een aanbouw aan de ach
terzijde op het perceel Kerkhofweg 10, 7586 AH Overdinkel.
Datum bekendmaking 4 januari 2022.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 5 zomereiken, 1 Amerikaanse eik en 3 berken op het
perceel Oldenzaalsestraat 134, 7581 PW Losser.
Datum bekendmaking 5 januari 2022.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op een perceel kadastraal bekend LSR00,
sectie H, nummer 10229 met het toekomstige adres Havezatensingel 82, 7581 WK Losser.
Datum bekendmaking 5 januari 2022.

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.

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Slopen van een schuur en het verwijderen van asbesthoudend materiaal op het perceel Binkhorsterkerkpad 14, 7587
RA de Lutte.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel
Mozartstraat 39, 7582 ES Losser.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel
Kremersweg 4, 7582 CL Losser.
- Slopen van een veldschuur nabij Lage Kaviksweg 6, 7587
LK de Lutte.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel
Merelstraat 3, 7587 AT de Lutte.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Burgemeester Eekhoutstraat 43, 7582 BJ Losser.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Spinnersweg 95, 7586 CG Overdinkel.
- Slopen van een woning en een schuur op het perceel Binkhorsterkerkpad 14, 7587 RA 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.

BEKENDMAKINGEN

WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor het:
- Veranderen van een boomkwekerij aan de Zandhuizerweg
7, 7587 LA de Lutte.
- Veranderen van activiteiten van het bedrijf aan de Broekhoekweg 36, 7582 PT Losser.
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 het
team Plannen, vergunnen en handhaven.

