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OPENBARE VERGADERINGEN
EXTRA RAADSVERGADERING OP 13 DECEMBER OVER
NIEUWE BURGEMEESTER
Op woensdag 13 december 2017 is er een extra openbare
raadsvergadering.
De vergadering wordt gehouden in het Aleida Leurinkhuis,
Raadhuisplein te Losser en begint om 20.30 uur.
In deze vergadering wordt de naam bekend gemaakt van de
kandidaat voor de voordracht van de nieuwe burgemeester
van Losser. Dit is het enige agendapunt.

Gemeenteraad dinsdag 19 december 2017
Op dinsdag 19 december a.s. vindt de volgende raadsvergadering plaats in Het Trefhuus te Overdinkel. Aanvang 19.30
uur.
De agenda ziet er als volgt uit.
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van 13 november 2017
4. Ingekomen stukken
5. Motie Uitvoering van Aanbestedingen
Toelichting: In de vorige raadsvergadering staakten de
stemmen over de motie, waarin aandacht wordt gevraagd
voor de uitvoering nadat de opdracht is verstrekt, bijv.
zorg en vervoer. De tegenstemmers zijn van mening dat
dit voldoende geborgd is.
Hamerstukken
6. Wijziging bestemmingsplan Kampbrugweg 3 in
Beuningen
Toelichting: Plan is om 4 recreatiewoningen te bouwen
op het terrein aan de kampbrugweg;
7. Herontwikkeling Hogeboekelweg 85 te Losser
Toelichting: Wijziging bestemming Intensieve veehouderij voor bouw woning en gebouw zorgactiviteiten;
8. Parapluplan centrum Losser
Toelichting: Na een intensief inspraaktraject zijn plannen
opgesteld voor de herinrichting openbare ruimte en het
parkeren voor het centrum in Losser;
9. Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte
Toelichting: Nieuw vervangingsbeleid openbare verlichting gericht op veiligheid, beleving, energiebesparing en
beperken lichtvervuiling;
10. Aanwijzen lokale media
Toelichting: Het college stelt voor de Stichting RTV-Noordoost Twente aan te wijzen als media-instelling voor de gemeente Losser;
11. Begrotingswijziging septembercirculaire
Toelichting: De financiële gevolgen van de zgn. Septembercirculaire moeten formeel verwerkt worden;
Bespreekstukken
12. Belastingverordeningen 2018
Toelichting: In de begrotingsvergadering van 13 november heeft de raad uitspraken gedaan over de tarieven voor
de belastingen voor 2018. Dit wordt nu formeel vastgelegd;
13. Actualisatie afvalstoffenheffing
Toelichting: Gewijzigde uitvoeringsregels door de invoering van diftar op 1 januari 2018;
14. Sluiting.

Woensdag 13 december 2017

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

Officiële publicaties

Wij komen
nooit zomaar
bij u aan de deur

Live-uitzending vergaderingen
De raads- en commissievergaderingen zijn live (audio)
te volgen op de website van
de gemeente:
www.losser.nl Vanaf het onderdeel Bestuur.

MET DE RAAD IN GESPREK
De gemeenteraad van de Losser wil graag weten wat er in Losser leeft. Eén van de manieren om te weten te komen wat u als
inwoner bezig houdt is, dat u ze dat vertelt. Hiervoor biedt de
gemeenteraad u een nieuwe vorm van inspraak; 'In gesprek
met de raad'.
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u in gesprek
gaan met de raad over allerlei onderwerpen die gemeente aangaan, zo lang ze maar over het algemeen belang van Losser
gaan. De raad kan zo gebruik maken van deskundigheid van
inwoners, hen meenemen in het proces en draagvlak creëren
voor het beleid.
U kunt niet in gesprek met de raad over
•
een persoonlijk belang
•
een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar
of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan
•
indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend
U bent op 19 december van harte welkom voorafgaande aan
de raadsvergadering vanaf 19.00 uur in Het Trefhuus te Overdinkel. Koffie/thee staat klaar.

Het CBS doet onderzoek in uw buurt
Het Centraal Bureau voor de Statistiek doet doorlopend onderzoek
naar allerlei onderwerpen. Ook nu lopen er een aantal onderzoeken
in uw buurt. Uw mening telt! Wĳ begrĳpen goed dat u niet zomaar
voor iedereen open doet. Hoe weet u zeker dat er een interviewer van
het CBS voor uw deur staat?
1. U heeft een brief
van het CBS gekregen.

Hierin vragen wĳ u
om mee te werken
aan een onderzoek.

2. Een CBS-medewerker
belt alleen bĳ u aan ...

... als u eerder de
aankondigingsbrief
van ons ontving.

3. U laat de CBSmedewerker binnen ...

... als hĳ of zĳ zich kan
legitimeren.

Meer informatie over onze onderzoeken op www.cbs.nl/deelnemers
of bel 045 - 570 64 00

Voor wat er feitelĳk gebeurt

NIEUWJAARSRECEPTIE
Het gemeentebestuur van Losser nodigt de inwoners van Losser, Overdinkel, De Lutte, Beuningen en Glane, de besturen van
de verenigingen, vertegenwoordigers van de instellingen en
bedrijven, kortom iedereen, uit om de gemeentelijke nieuwjaarsbijeenkomst bij te wonen.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 2 januari
2018 van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Gemeentehuis.
Er wordt een hapje en een drankje geserveerd, zodat u elkaar

NIEUWS UIT HET GEMEENTEHUIS
SLUITING GEMEENTEHUIS
Op donderdag 21 december is de gemeente om 15.00 uur gesloten
Ook op 1e en 2e Kerstdag (25 en 26 december) en op Nieuwjaarsdag 1 januari is de gemeente gesloten.
INHAALDAGEN AFVAL KERST & NIEUWJAAR
Het kantoor van Twente Milieu en de afvalbrengpunten zijn op
maandag 25 december (Eerste Kerstdag), dinsdag 26 december
(Tweede Kerstdag) en maandag 1 januari (nieuwjaarsdag) gesloten. Ook wordt uw afval niet opgehaald. In plaats daarvan
komt Twente Milieu op een zaterdag bij u langs. Dit geldt voor
al uw containers en/of zakken. Let op dat u het juiste afval voor
7.30 uur aan de straat zet.
In plaats van
Maandag 25 december
Dinsdag 26 december
Maandag 1 januari

wordt uw huisvuil opgehaald op
Zaterdag 23 december
Zaterdag 30 december
Zaterdag 6 januari

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

De raadsvergadering is gericht op besluitvorming. De raadsleden debatteren over de bespreekstukken, niet over het hamerstuk. Het is niet mogelijk om op de punten die op de
agenda van de raadsvergadering staan in te spreken.

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.

Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken. Dit bij het onderdeel Bestuur.

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 13 december 2017

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 uitbreiden
van een bedrijf op het perceel De Pol 35, 7581 CZ Losser.
Datum bekendmaking 4 december 2017.
-

in een ongedwongen en informele sfeer een voorspoedig 2018
kun wensen.
Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.
Heel graag tot ziens.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Kappen van 2 eiken op het perceel nabij de Stroothuizerweg in Beuningen, kadastraal bekend gemeente LSR00, sectie P, nummer 418.
- Bouwen van een schuur t.b.v. mantelzorg op het perceel
Gronausestraat 322, 7585 PE Glane.
- Kappen van een houtwal nabij de Lutterzandweg in Beuningen, kadastraal bekend gemeente LSR00, sectie P, nummer 449.
- Plaatsen van een telecommunicatiemast op een perceel
met de kadastrale aanduiding sectie D, nummer 4659 nabij
de Beverborgsweg in Beuningen.
- Bouwen van een woning op een perceel met de kadastrale
aanduiding sectie H, nummer 9978, toekomstig adres aan
de Dingshof in Losser.
- Bouwen van een loods voor agrarisch gebruik op het perceel Honingloweg 4, 7581 PK Losser.
- Kappen van een eik en een kastanje op het Grensweg 2,
7581 PH 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.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van een kastanjeboom op het perceel Bentheimerstraat 6,
7587 NH De Lutte.
Datum bekendmaking 5 december 2017.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een tijdelijke woonunit op het perceel Rondweg 21,
7581 KA Losser.
Datum bekendmaking 5 december 2017.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afzetten
van een hakhoutwal op een perceel nabij de Bentheimerstraat/Daminksweg in De Lutte met de kadastrale aanduiding sectie A, nummer 3215.
Datum bekendmaking 5 december 2017.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 1 segkoia op het perceel Hannekerveldweg 26, 7581 BE
Losser.
Datum bekendmaking 5 december 2017.

Centrum Management Losser, mevrouw M.A. Dieperink, Kosterstraat 1, 7581 GA Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de Kerstmarkt op zondag 17
december 2017 van 12.00 uur tot 18.00 uur op het Raadhuisplein in Losser.
Datum bekendmaking 4 december 2017.
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.

BEKENDMAKINGEN
WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor:
- J.H.A. Meijer, Hogeboekelweg 85, 7582 PP Losser.
- H.A.G.M. Kwekkeboom, Willemsweg 3, 7582 PW Losser.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van vier bomen op het perceel Glanerbrugstraat 66, 7585
PM Glane.
Datum bekendmaking 5 december 2017.

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

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.

BEKENDMAKING “EVENEMENTENBELEID 2017 GEMEENTE
LOSSER”
De burgemeester en het college van Losser, ieder voorzover
het de eigen bevoegdheid betreft heeft op 24 oktober 2017 ingestemd met het regionale kader evenementenveiligheid. Dit
regionale kader is verwerkt en vastgesteld in het “evenementenbeleid gemeente Losser 2017”. Het evenementenbeleid gemeente Losser 2013 wordt hierbij ingetrokken.

-

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

Het beleid treedt in werking op 1 januari 2018. Een kopie van
het beleid is af te halen tijdens de openingstijden van de publieksbalie. Ook is het beleid te vinden op www.losser.nl.

