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Woensdag 13 april 2022

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
BEPERKTE OPENINGSTIJDEN
De gemeente Losser is gesloten op Goede Vrijdag 15 april en
Tweede Paasdag maandag 18 april.
Wij wensen u goede feestdagen.

BESLUITEN

VERLEENDE VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend voor:
-

Het houden van het evenement Circus in de Zorg op 9 mei
2022 van 11:00 uur tot 17:30 uur op het perceel Lutterstraat
4, 7581 BV in Losser.
Datum bekendmaking 23 maart 2022.

GEDOOGBESLUIT
Het college van burgemeester en wethouders van de ge- - Het houden van het evenement Palmpasenoptocht op 10
april 2022 van 14:00 uur tot 14:30 uur op een route door Losmeente Losser heeft op 5 april 2022 besloten de brandveiligser.
heidssituatie, zoals die wordt gerealiseerd voor de opvang van
Oekraïners in voormalig Hotel Marktzicht, Martinusplein 25, Datum bekendmaking 6 april 2022.
7581 AN Losser, actief te gedogen. Dit gedoogbesluit heeft
- Het houden van het evenement Carnaval aan sint Maartenzaaknummer: 22Z00695.
straat 57, 7581 AK in Losser op volgende data en tijden:
- Vrijdag 8 april van 18:00 uur tot en met 02:00 uur
Openbaar alleen geen bezwaarmogelijkheden
- Zaterdag 9 april van 18:00 uur tot en met 02:00 uur
- Zondag 10 april van 15:00 uur tot en met 22:00 uur
Dit besluit kan worden ingezien. Er zijn geen mogelijkheden
bekendmaking 5 april 2022.
Datum
voor het maken van bezwaar. Op grond van een uitspraak van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24
april 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1356 (Bladel)), kunnen tegen een
gedoogbeschikking namelijk geen rechtsmiddelen worden
aangewend.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Rectificatie: Kappen van 12 dennenbomen en 1 kronkelwilg op het perceel Binkhorsterkerkpad 14, 7587 RA
de Lutte, zaaknummer 22Z00747.
- Ombouwen van een deel van de begane grond van een
schuur tot bed and breakfast op het perceel Zandhuizerweg 11, 7587 LA de Lutte, zaaknummer 22Z00769.
- Plaatsen van een schutting op het perceel Ertsmolen 2,
7587 SK de Lutte, zaaknummer 22Z00770.
- Intern wijzigen van een pand op het perceel Kerkstraat 14,
7581 AB Losser, zaaknummer 22Z00771.
- Kappen van 2 bomen op het perceel Tiekenveenweg 1,
7586 SB Overdinkel, zaaknummer 22Z00776.
- Plaatsen van een carport op het perceel Markeweg 68,
7582 BE Losser.

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 wijzigen
van de plattegrond en enkele gevels op het perceel Hoofdstraat 195, 7586 BP Overdinkel, zaaknummer 22Z00444.
Datum bekendmaking 31 maart 2022.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen
van het gebruik van het pand naar lunchroom/afhaal, het
aanbrengen van handelsreclame, het wijzigen van de voorDeze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
gevel en een interne verbouwing op het perceel Kerkstraat
Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar
14, 7581 AB Losser, zaaknummer 22Z00340.
worden ingediend.
Datum
bekendmaking 31 maart 2022.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
welke ter inzage liggen.
van een overkapping voor gereedschap op een perceel
kadastraal
bekend LSR00, sectie D, nummer 1907 nabij BentBESLUIT BUITEN BEHANDELING
heimerstraat
67, 7587 NG de Lutte, zaaknummer 22Z00256.
Het college van burgemeester en wethouders van Losser
Datum
bekendmaking
31 maart 2022.
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 wijzigen
van het bestemmingsplan op het perceel Kerkhofweg
147A, 7586 AC Overdinkel.
Datum bekendmaking 6 april 2022.

-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
een berkenboom op een perceel kadastraal bekend LSR00,
sectie Q, nummer 68 nabij Broekhoekweg 12, 7582 PT Los
ser.
Datum bekendmaking 4 april 2022.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
van een keuken op het perceel Gronausestraat 226, 7581 CM
Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken
Losser.
na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college
Datum
bekendmaking 5 april 2022.
van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuurs- - Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van 19 woningen op een perceel kadastraal bekend LSR00,
recht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het
sectie K, nummer 6625 met de toekomstige adressen Veldtreffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
kamp
3 t/m 9D in Overdinkel.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover
Datum
bekendmaking
6 april 2022.
vindt u op de website www.rechtspraak.nl.

Officiële publicaties

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.

VERLEENDE ONTHEFFING
OP GROND VAN DE ALCOHOLWET
Op grond van artikel 35 van de Alcoholwet is de volgende ontheffing verleend voor:
-

Carnaval, Sint Maartenstraat 57, 7581 AK in Losser voor
het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens
het evenement op de volgende dagen en tijden:
- Vrijdag 8 april van 18:00 uur tot en met 02:00 uur
- Zaterdag 9 april van 18:00 uur tot en met 02:00 uur
- Zondag 10 april van 15:00 uur tot en met 22:00 uur
Datum bekendmaking 5 april 2022.

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
08.45 - 16.30 uur
Woensdag
08.45 - 16.30 uur
Afhalen van uw aangevraagde paspoort/ID-kaart/
rijbewijs bij de receptie in ‘t Losssers hoes
Elke werkdag van 09.00-16.30, zonder afspraak. Vraagt u
uw paspoort / ID-kaart in Enschede aan? Dn haalt u het
in Enschede op.
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.

-

www.losser.nl

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 13 april 2022

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten 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.
VERLEENDE 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 ten behoeve van
een vreugdevuur (Paasvuur) op 1e Paasdag in 2022 voor het
volgende perceel:
- Nabij Gronausestraat 330, 7585 PE Glane, kadastraal bekend
LSR00, sectie Q, nummer 553. Zaaknummer 22Z00732
Datum bekendmaking 1 april 2022.
Koppelboerweg 2, 7587 NV De Lutte, kadastraal bekend
LSR00, sectie G, nummer 2418. Zaaknummer 22Z00751
Datum bekendmaking 5 april 2022.
-

-

Zoekerweg 1, 7582 PX Losser, kadastraal bekend LSR00,
sectie Q, nummer 609. Zaaknummer 22Z00765
Datum bekendmaking 5 april 2022.
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 asbesthoudend materiaal in de keuken en
hal op het perceel Vlasakker 9, 7582 AS Losser.
- Gedeeltelijk slopen van een houthok op het perceel Snippertweg 14, 7582 PC 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:
- starten van het bedrijf De Broodbode, Kerkstraat 14,
7581 AB 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.

