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Woensdag 12 juni 2019

Officiële publicaties
-

OPENBARE VERGADERINGEN
GECOMBINEERDE COMMISSIEVERGADERING 25 JUNI
De eerstvolgende commissievergadering is de gecombineerde
commissievergadering (Bestuur & Samenleving en Ruimte) op
dinsdag 25 juni. De agenda van deze vergadering is vanaf vrijdag 14 juni te vinden op de website van de gemeente:
www.losser.nl onderdeel Bestuur.
De jeugd maakt Losser toekomstproof.
De gemeenteraad van Losser hecht veel waarde aan de aanwezigheid van jongeren in onze mooie gemeente. Jongeren zijn
belangrijk voor de vitaliteit en levendigheid van Losser. Wij vinden het belangrijk om jongeren bij de gemeente te betrekken.
Jullie kijken wellicht anders naar beslissingen en hebben andere invalshoeken. En wij hebben deze prachtige inzichten en
frisse ideeën nodig, waar we mee verder kunnen. Wij willen gevoed worden door onze achterban en komen graag in contact
met jullie!
Denk dus met ons mee!. Kom met ons in gesprek en laat vooral
weten hoe Losser er voor staat en wat wij moeten doen voor
de toekomst. Wie durft met ons in gesprek te gaan?
Vrijdag 14 juni houden wij een bijeenkomst bij stichting MAN
in Losser.
Het zou leuk zijn dat je komt zodat wij samen Losser toekomstproof kunnen maken!
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Aanmelden:

vrijdag 14 juni
van 19:30 – 22:00
Stichting Man, Nilantspad 3, Losser
Ja, graag! griffie@losser.nl

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
PUBLIEKSBALIE
Vanwege systeemwerkzaamheden is de Publieksbalie maandag 17 juni gesloten.
Dinsdag 18 juni is er een extra openstelling van 13.00 – 16.30
uur (uitsluitend op afspraak).
Onze excuses voor de overlast.

BESTEMMINGSPLANNEN
ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN “KERKSTRAAT 30,
LOSSER”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken
bekend dat het volgende bestemmingsplan onherroepelijk is
geworden:

De heer P. Naafs, Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser voor
het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens
het 90’s festival, pré Mallorcaparty en het Speciaal bier festival, Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser op de volgende
dagen en tijden:
o
vrijdag 5 juli 2019 van 20:00 uur tot 02:00 uur;
o
zaterdag 6 juli 2019 van 20:00 uur tot 02:00 uur;
o
zondag 7 juli van 13:00 uur tot 19:00 uur.
Datum bekendmaking: 29 mei 2019.
De heer P. Naafs, Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser voor
het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens
het VV Annie Toernooi oude Tarveld, Vlasakker 1, 7582 AS
Losser op de volgende dagen en tijden:
o
vrijdag 28 juni van 20:00 uur tot 01:00 uur;
o
zaterdag 29 juni 2019 van 12:00 uur tot 20:00 uur.
Datum bekendmaking: 29 mei 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.

Kerkstraat 30, Losser (NL.IMRO.0168.01BPPH28305-0401)
Het bestemmingsplan “Kerkstraat 30, Losser” is door de gemeenteraad op 9 april 2019 ongewijzigd vastgesteld. Tegen
het besluit van de gemeenteraad is geen beroep ingesteld bij
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit
houdt in dat het bestemmingsplan met ingang van donderdag
30 mei 2019 onherroepelijk is geworden.
Het bestemmingsplan “Kerkstraat 30, Losser” gaat uit van de
realisatie van maximaal dertien appartementen.
Het bestemmingsplan kan worden ingezien op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl en www.losser.nl.
Losser, 12 juni 2019

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 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.
Datum bekendmaking 28 mei 2019.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
Het college van burgemeester en wethouders van Losser
maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
-

Vervangen en uitbreiden van de huidige opslagruimte op
het perceel Kerkenbospad 5, 7587 NH de Lutte.
Realiseren van een terrasoverkapping op het perceel Irenestraat 4, 7587 AK de Lutte.
Uitbreiden van een rundveestal op het perceel Roorderheurneweg 2, 7587 LJ 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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET
Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:

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
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-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verruimen
van een bijgebouw ten behoeve van het realiseren van een
overkapping/veranda op het perceel Hogenhof 1, 7581 WL
Losser.
Datum bekendmaking 4 juni 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.

MELDINGEN

-

Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel
Spinnersweg 148, 7586 CL Overdinkel.

U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen
met de afdeling VH.

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.

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 B.V., Witteweg 10b, 7679 VV Langeveen
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Gildehauserweg 18, 7581 PG Losser
Verwachte begindatum: 18 juni 2019.
Verwachte hoeveelheid: 2000 ton.
Aard bouw- en sloopafval: menggranulaat
Geluid (bronvermogen): 111
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 5 dagen.

BEKENDMAKINGEN
WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit
ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor:
-

SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbesthoudende restanten onderlaag
vinylzeil op het perceel Balderikstraat 19, 7581 VS Losser.

Het veranderen van de inrichting op het perceel
Oldenzaalsestraat 135A, 7581 PZ 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.

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.

