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OPENBARE VERGADERINGEN
GEMEENTERAAD 18 SEPTEMBER VERVALT
De geplande raadsvergadering op 18 september vervalt wegens gebrek aan agendapunten.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering is op 16 oktober.
Extra Vergaderingen Zonnepark Drielandweg
Tot begin september heeft het ontwerpplan voor de aanleg
van een zonnepark aan de Drielandweg ter inzage gelegen.
Daarna kan de gemeenteraad rekening houdend met de ingediende bezwaren een definitief besluit nemen. Hiervoor zijn
een aantal extra vergaderavonden gepland:
Dinsdag 25 september 19.30 uur
Commissie Ruimte
Dinsdag 2 oktober
19.30 uur
Gemeenteraad
COMMISSIE BESTUUR EN SAMENLEVING 25 SEPTEMBER
COMMISSIE RUIMTE 2 OKTOBER
Deze commissievergaderingen worden gehouden aansluitend
aan de extra vergaderingen op die avond. De agenda’s worden
binnenkort opgesteld en komen op de website beschikbaar.

NIEUWS VANUIT DE GEMEENTE
VEILIGHEIDSAVOND VOOR ONDERNEMERSG
Dinsdag 25 september
Georganiseerde criminaliteit dichtbij
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Op dinsdag 25 september organiseert de gemeente Losser,
in samenwerking met Platform Veilig Ondernemen Oost
Nederland en een aantal ondernemers, een avond over veilig ondernemen. U bent van harte welkom! Aanmelden kan
bij p.tebrake@enschede.nl. Locatie: Hotel Marktzicht, Martinusplein 25 in Losser. Aanvang 18.00 uur.

Ook in onze gemeente is sprake
van georganiseerde criminele
criminaliteit . Criminelen maken voor hun activiteiten ook gebruik van legale bedrijven. Als ondernemer of winkelier kunt u
daar ook slachtoffer van worden.
Hoe kwetsbaar bent u voor criminele activiteiten en
ondermijning?
Tijdens de veiligheidsavond op 25 september leert u hoe u dit
kunt herkennen. En wat u kunt doen als u ermee te maken
krijgt. Wij willen graag zoveel mogelijk ondernemers bereiken.
Informeer dus zoveel mogelijk van uw collega’s over deze bijeenkomst.
Programma
18.00 uur: inloop
18.30 uur: Welkom en inleiding door burgemeester Cia Kroon
18.40 uur: Presentaties MKB
19.30 uur: Netwerkdiner.
Met vriendelijke groet,
Cia Kroon
Burgemeester gemeente Losser.

Woensdag 12 september 2018

LEADER Noordoost |Twente zoekt
nieuw lid voor Lokale Actie Groep
LEADER ondersteunt initiatieven en ideeën van inwoners,
ondernemers en organisaties uit het gebied die bijdragen
aan een vitaal Noordoost Twente. Spil in de uitvoering van
het LEADER-programma is de Lokale Actie Groep (LAG). Zij
signaleert kansen voor nieuwe projecten en stimuleert de
ontwikkeling ervan. De LAG beoordeelt welke projecten in
aanmerking komen voor een subsidie. De LAG bestaat uit
mensen uit het gebied en wordt ondersteund door de LEADER-coördinator. Vanwege het vertrek van één van de
leden zijn we op zoek naar een nieuw lid.
Gezocht: Lid voor de Lokale Actie Groep Noordoost
Twente
Werkzaamheden
• Aanjagen van mogelijke projectinitiatieven in Noordoost
Twente;
• Inlezen in, beoordelen en evalueren van projectinitiatieven;
• Ambassadeur van het LEADER-programma in het eigen
netwerk;
• Begeleiding van projectinitiatieven;
• Zes keer per jaar bijwonen van LEADER-vergaderingen;
• Incidenteel deelnemen aan cursussen of bijeenkomsten;
• Voortgang LEADER-programma evalueren.
Wat vragen wij?
• Affiniteit en ervaring op het gebied van plattelandsontwikkeling;
• Door (vrijwilligers)werk een groot netwerk in Noordoost
Twente;
• Verbindingen kunnen leggen tussen verschillende sectoren;
• Denken, acteren en verbinden op de schaal van Noord
oost Twente;
• Beschikbaarheid met name in de avonduren en 3-4 keer
per jaar een dagdeel;
• Gemiddeld 12-16 uur per maand beschikbaar;
• Woonachtig in de gemeente Tubbergen, Dinkelland, Los
ser of Oldenzaal.
Wat bieden wij?
Een plek binnen een enthousiaste groep die zich inzet voor
een sterk en vitaal Noordoost Twente. LAG-leden ontvangen een vaste vergoeding (vacatie) voor het bijwonen van
vergaderingen en daarmee verband houdende werkzaamheden. Daarnaast krijg je in de looptijd van het programma
een aantal cursussen en excursies aangeboden op het gebied van plattelandsontwikkeling.
Over de LAG
De LAG bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemers,
inwoners en maatschappelijke organisaties in Noordoost
Twente. Compleet bestaat ze uit negen leden. Gestreefd
wordt naar een evenwichtige en representatieve samenstelling waarbij rekening wordt gehouden met spreiding
over het gebied, inhoudelijke kennis en leeftijd.
De LAG
• Is gezamenlijk in staat om vanuit diverse invalshoeken
naar focusthema’s en bijbehorende initiatieven te kijken;
• Is in staat om te denken in crossovers en deze projecten
te initiëren en te stimuleren, zowel tussen sectoren als
over grenzen heen;
Solliciteren
Wilt u solliciteren naar de plek als lid van de LAG? Stuur een
korte motivatie en uw CV uiterlijk 28 september a.s. naar
voorzitter Jules Lucas: Jules.Lucas@outlook.com. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 41. Voor vragen over
de LAG kunt u terecht bij LEADER-coördinator Juliëtte Huis
in ’t Veld: 0547 - 351 505 en juliette.huisintveld@marb.nl.
Kijk voor meer informatie over LEADER op www.leadernoordoosttwente.nl.

Officiële publicaties

UITNODIGING VOOR VETERANEN VAN DE GEMEENTE
lOSSER

Dagje vissen voor veteranen
Stichting Veteranen Losser organiseert voor de veteranen uit
de gemeente Losser een visdag op vrijdag 28 september.
Samen met Lucien Game van Denekamperdijk 59 is een leuk
programma opgesteld.
Er wordt gevist op forel, karper en steur.
10.00 uur: ontvangst met koffie op de Denekamperdijk 59
10.15-14.00 uur: vissen met eigen of geleende hengels
12.15 uur: hapje en drankje.
14.00 uur: gelegenheid tot gezellig nakletsen
De Veteranen kunnen zich aanmelden via: andre66tw@live.nl

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET
- Kappen van een esdoorn op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie I, nummer 9137, hoek Scholtinkstraat/Kopshofweg in Losser.

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 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

De officiële publicaties van de gemeente Losser, uitgave woensdag 12 september 2018

-

Verlengen van een kippenstal op het perceel Holtweg 4,
7588 PC Beuningen (fase 1).
Vervangen aluminium kozijn van een erker voor een kunst
stof kozijn en het opmetselen van stenen in de muur ter vervanging van kunststof schroten op het perceel Dr Staringstraat 5, 7582 BL 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 VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
-

Stichting Ondersteuning Leergang Losser, p/a Lakerinksweg 2, 7586 RS Losser voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van boterkoek aan de Hoofdstraat
in Overdinkel op 21 oktober 2018 tijdens de Gerardus Majella bedevaart.
Datum bekendmaking 29 augustus 2018
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 beperkte milieutoets (OBM) te
verlenen voor wijziging c.q. uitbreiding van de inrichting
maatschap Luijerink aan de Ruhenbergerweg 21, 7586 RE
Overdinkel met een monovergister voor dierlijke mest en
hiermee gecombineerde mestverwerkingsinstallatie.
Datum bekendmaking 11 september 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van twee eikenbomen op het perceel Wensinkweg 2, 7582
RE Losser, kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 591.
Datum bekendmaking 5 september 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op het perceel Dingshof 9, 7581 WP Losser, kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 9937.
Datum bekendmaking 5 september 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor een interne
verbouwing en het deels wijzigen van het brandveilig gebruik van het gebouw gelegen op het perceel Havezatensingel 6, 7581 WB Losser.
Datum bekendmaking 6 september 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van drie recreatiewoningen op het perceel Kampbrugweg
3, 7588 RK Beuningen.
Datum bekendmaking 6 september 2018.
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 maatschap Elderink, Leusinkweg 21, 7582 CM Losser voor het wijzigen
van de geluidsvoorschriften van de omgevingsvergunning(en) voor de gehele inrichting conform de (tussen)uitspraak van de rechtbank Zwolle. Indieningsdatum aanvraag
19 februari 2015 en aanvulling 3 februari 2016.

Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden met ingang van donderdag 13 september 2018 tot
en met woensdag 24 oktober 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.
Zienswijzen
Tegen de bovengenoemde voornemens kunnen (zowel mondeling als schriftelijk) door een ieder 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.
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) zienswijze in te brengen, dan
wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen
wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer
053-5377444.
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 een interne
verbouwing en het deels wijzingen van het brandveilig gebruik van het gebouw op het perceel Havezatensingel 6,
7581 WB Losser

De bovengenoemde besluiten liggen met bijbehorende bescheiden met ingang van donderdag 13 september 2018 tot
en met woensdag 24 oktober 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.
Beroep
Tegen de bovengenoemde besluiten 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.
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 de beschikking pas in
werking nadat hierover een beslissing is genomen.

VERLEENDE ONTHEFFING
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, van 1 november tot en met 30 april in de jaren
2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021 voor de volgende percelen:
- Invalsweg 7, 7586 RB Overdinkel, kadastraal bekend LSR00,
sectie Q, nummer 834.
Datum bekendmaking 6 september 2018.
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.

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbest op het perceel Arendstraat 18, 7581
ET Losser.
- Verwijderen van asbest op het perceel Hassinkhofweg 1,
7588 PB Beuningen.
- Verwijderen van asbest van twee varkensschuren en een
ligboxenstal op het perceel Hanhofweg 19, 7587 LK de
Lutte.
- Verwijderen van asbest op het perceel Begoniastraat 18,
7581 TC Losser.
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 de inrichting op het perceel Grote Lutterveldweg 4, 7587 PA de Lutte.
- Het veranderen van de inrichting op het perceel Invalsweg
17, 7586 RB Overdinkel.
- Het wijzigen c.q. uitbreiden van de inrichting op het perceel
Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel met een monovergister voor dierlijke mest en hiermee gecombineerde
mestverwerkingsinstallatie.
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.

Volg de gemeenteraad op Twitter
Account: RaadLosser
Aankondigingen van vergaderingen,
linken naar de website en andere wetenswaardigheden over het werk van
de gemeenteraad.

