www.losser.nl

Woensdag 13 juni 2018

Volg de gemeenteraad op Twitter
Account: RaadLosser
De raad wil inwoners meer betrekken bij keuzes
De gemeenteraad wil de Losserse samenleving actief betrekken bij de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid. In juli
moet de gemeenteraad een besluit nemen over zaken die de
komende tijd prioriteit moeten hebben. Het gaat om investeringen en activiteiten als bijvoorbeeld onderhoud van bepaalde wegen, herinrichting van dorpscentra en inrichten van
speelterreinen. De raad wil graag van inwoners horen of men
ideeën heeft die men gerealiseerd wil zien. Die helpen Losser
(nog) mooier te maken.
Op de website van de gemeente kunt u in de Voorjaarsnota de
inventarisatie van het college van burgemeester en wethouders lezen: www.losser.nl
Op woensdag 20 juni a.s. kunt u hierover in gesprek gaan met
de raadsleden.
Vanaf 19.00 uur kunt u terecht ’t Lossers Hoes.
U moet zich wel voor 18 juni aanmelden. Dit kan per mail:
griffie@losser.nl.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de raadsgriffier Ben
Pikula, tel. 06-12504359.
Heeft u altijd gedacht waarom doet de gemeente niets aan….
Dit is uw kans om dit te melden aan de raadsleden. Hoewel de
financiële situatie van de gemeente goed is op dit moment, wil
dit nog niet zeggen dat alles mogelijk is. Als u een goed plan
heeft, dat wordt gedragen door meerdere mensen, dan heeft
u meer kans dat uw idee uiteindelijk gerealiseerd wordt. Dat
ligt aan uw argumenten en de uiteindelijke keuze die de gemeenteraad maakt op 17 juli. Er zijn altijd meer wensen dan
dat er geld is.

Aankondigingen van vergaderingen, linken naar de website en andere wetenswaardigheden over
het werk van de gemeenteraad.

Besluiten gemeenteraad
29 mei

In de raadsvergadering van 29 mei heeft de gemeenteraad afscheid genomen van de wethouders Van Rees en Hassink.
In deze vergadering zijn de nieuwe wethouders benoemd:
- Harry Nijhuis namens het CDA met een tijdsbesteding van
100%;
- Anja Prins namens de VVD met 100% tijdsbesteding, en
- Marcel Wildschut namens D66 met een tijdsbesteding van
60%.
Mevrouw Prins heeft ontheffing gekregen om in de gemeente
te wonen.
Karin Meijer-Buist heeft namens het CDA de plek ingenomen
als raadslid van Harry Nijhuis.

Besluiten gemeenteraad
5 juni

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 5 juni
de volgende besluiten genomen.

De raadsleden willen graag luisteren wat u te zeggen heeft…
Wel vooraf aanmelden. De koffie staat klaar.

1. Installatie mevrouw Oort
Henk Filipsen van de fractie van Burgerforum heeft om gezondheidsredenen tijdelijk ontslag gevraagd voor zijn raadslidmaatschap. Voor de komende 16 weken wordt hij vervangen door
Inge Oort.
2. Herziening bestemmingsplan Honingloweg 30
De raad stemt in met de wijziging van het bestemmingsplan
om buitenschoolse opvang mogelijk te maken als nevenactiviteit op het agrarische bedrijf.

Wijziging vergaderdata
Door het aantreden van het nieuwe college van burgemeester en wethouders zijn de vergaderdata voor de
komende tijd gewijzigd:
- Gecombineerde commissievergadering
3 juli (was 19 juni)
- Fractievergaderingen
10 juli (was 3 juli)
- Gemeenteraad
17 juli (was 10 juli).

Officiële publicaties

NIEUWS UIT ’T LOSSERS HOES
VETERANENDAG:
ZATERDAG 16 JUNI 2017
Op zaterdag 16 juni wordt de jaarlijkse veteranendag georganiseerd. Hieronder vindt u het programma.
PROGRAMMA
Locatie: Erve
Kraesgenberg, Bookholtlaan 23, Losser
15.00 uur: Ontvangst Veteranen Losser en partners
15.30 uur: Voorwoord dhr R. Konter. Toespraak burgemeester
16.00 uur: drankje en hapje
17.30 uur: Aanvang uitgifte Indische maaltijd.
19.30 uur: Einde veteranendag, richting openluchttheater voor
concert op vertoon van veteranenpas.
Locatie: Openluchttheater Brilmansdennen,
Gilderhauserweg 27, Losser
20.00 uur: Aanvang concert van de Koninklijke Luchtmacht
22.00 uur: Einde concert.
Voor meer informatie: veteranen-losser@outlook.com

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de festiviteiten van
de Lutter Muzikanten in het centrum van de Lutte, zijn de volgende wegen in beide richtingen gesloten voor al het verkeer:
- Dorpstraat tussen de Plechelmusstraat en Margrietstraat;
- Irenestraat, tussen Plechelmusstraat en Dorpstraat.
op de volgende dag en tijd:
- Zondag 24 juni 2018, vanaf 13:00 uur tot 16:00 uur.
Datum bekendmaking 1 juni 2018.
Tegen dit 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.

Adressen en telefoonnummers gemeente Losser
Telefoon:
(053) 537 7444
E-mailadres:
gemeente@losser.nl
Website:
www.losser.nl

3. Jaarrekening 2017
Het voordelige jaarresultaat van ¤ 3,75 miljoen wordt gereserveerd voor komende uitgaven, zoals voor fonds duurzaamheid,
herinrichting Beuningen, Parapluplan centrum Losser en project Smokkelen in Overdinkel.

Bezoekadres gemeentehuis:
Postadres:

4. Aanvullende bijdrage (ver)nieuwbouw Twents Carmel
College
Ook hiervoor wordt extra geld beschikbaar gesteld vanuit de
Jaarrekening.

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.

5. Motie openbare toiletten
De raad stemt in met een motie van Burgerforum voor een inventarisatie waar mogelijk gebruik kan worden gemaakt van
openbare toiletten. En dat deze plekken kenbaar worden gemaakt via o.a. een app

U kunt bij de publieksbalie terecht op:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

6. Benoeming commissieleden
Namens de fractie van de PvdA worden Maureen Bijkerk en
Jacqueline Velders-Wientjes benoemd als commissielid.
Op de website van de gemeente www.losser.nl kunt u de vergadering na kijken bij het onderdeel Bestuur. De vergaderstukken staan daar ook.

Vrijdag

Raadhuisplein 1, Losser
Postbus 90, 7580 AB Losser

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 13 juni 2018

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.

BESTEMMINGSPLANNEN
Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, partiële
herziening Honingloweg 30 Losser
Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat
de gemeenteraad op 5 junii 2018 het bestemmingplan “Buitengebied, partiële herziening Honingloweg 30“ heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied,
partiële herziening Honingloweg 30” met bijbehorende stukken ligt met ingang van 14 juni 2018 gedurende zes weken ter
inzage.
Omschrijving plan
Het bestemmingsplan beoogt de de bouw van een voorziening
ten behoeve van buitenschoolse opvang BSO) mogelijk te
maken op het perceel Honingloweg 30 te Losser.
Inzien bestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan kan tot en met 25 juli april
2018 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie
van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting
met bijlagen kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen
en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.
Beroep
Gedurende de inzagetermijn kan:
• een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft
gemaakt;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet
in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad in te
dienen;
schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500
EA Den Haag. Een beroepschrift moet worden ondertekend en
tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich
richt, alsmede de gronden van het beroep.
Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in
werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.
Losser, 13 juni 2018

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNING ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
Aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor het:
- Kappen van 1 iep op het perceel Hoofdstraat 234, 7586 BX
Overdinkel.
- Bouwen van een schuur op het perceel Voswinkelweg 12,
7582 PG Losser.
- Kappen van een boom in de voortuin op het perceel Hofkamp 119, 7582 GN Losser.
- Verbouwen van een bijgebouw op het perceel Middelkampweg 3, 7587 ML de Lutte.
- Bouwen van een kapschuur op het perceel Haermansweg
6, 7587 NW de Lutte.
- Afwijken van het bestemmingsplan op het perceel Sportlaan 46, 7581 BZ Losser.
- Bouwen van 12 prefabwoningen op diverse locaties in het
Luttermolenveld in de Lutte.

-

Melding brandveilig gebruik sporthal “De Fakkel”, Gronausestraat 107, 7581 CE 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.
BESLUITEN OMGEVINGSRECHT:
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 realiseren
van een oprit op het perceel Invalsweg 8A, 7586 RC Overdinkel.
Datum bekendmaking 1 juni 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een bijgebouw op het perceel Teylersstraat 4, 7581 AH
Losser.
Datum bekendmaking 1 juni 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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
De Lutter Muzikanten, de heer/mevrouw S.P.M Kristen, 7582
EV Losser, voor het houden van een muziekmiddag op zondag 24 juni 2018 van 13.00 uur tot 16.00 uur in de dorpskern
van De Lutte, onder de bomen tegenover Plexat, Dorpstraat
3, 7587 AA De Lutte. ¹
Datum bekendmaking 1 juni 2018.

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:
- Saneren van golfplaten van een schuur, vlakke platen in een
voormalig hondenhok en de standleiding in een toilet op het
perceel Veldmatenweg 6, 7581 PP Losser.
- Verwijderen van asbest op het perceel Oranjestraat 2, 7581
EX Losser.
- Verwijderen van asbest uit een woning en een schuur op het
perceel Wethouder Hassingstraat 13, 7586 CM Overdinkel.
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
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
Besluit tot stellen van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer betreffende:
- Het bedrijf Zabava, Talmaplein 35, 7586 EK Overdinkel.
Datum bekendmaking 7 juni 2018.
Tegen dit 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

-

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.

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:
Stichting Gemeenschapswerk De Hellehond/ErveBoerrigter,
Raimond Oude Egbrink, Plechelmusstraat 14, 7587 AM, De
Lutte voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken
tijdens de Hellehondsdagen in het dorpskern van de Lutte;
- Vrijdag 13 juli 2018 van 20:00 uur tot zaterdag 14 juli 02:00
uur.
- Zaterdag 14 juli 2018 van 20:00 uur tot zondag 15 juli 02:00
uur.
- Zondag 15 juli 2018 van 12:00 uur tot 20:00 uur.
Datum bekendmaking 1 juni 2018.
Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester,

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden
ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Voor verdere
informatie over de genoemde rechtsgangen kunt u zich wenden tot het team Bestuurszaken van de gemeente Losser.
WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat zij
van plan zijn om met toepassing van artikel 101a en volgende
van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen voor de geluidbelasting op de gevel van het perceel Oldenzaalsestraat 71 te Losser; Vaststelling van de hogere
grenswaarde is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat niet
voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB
ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Oldenzaalsestraat 71 te Losser. Een en ander is nodig is verband met de
transformatie van het voormalige horeca bedrijf naar 3 woon
appartementen aldaar.
Ter inzagelegging
Het ontwerpbesluit voor het perceel met bijbehorende stukken
liggen ter inzage met ingang van 14 juni 2018 tot en met 25
juli 2018 ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis
van Losser. Tevens zijn deze stukken te raadplegen op de website www.losser.nl.
Zienswijzen
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging bij het college van burgemeester en wethouders van
Losser zienswijzen naar voren brengen. Deze zienswijze dient
bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders
van Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de
tervisielegging een afspraak te worden gemaakt. U kunt daartoe contact opnemen met de afdeling BSP telnr. 053-5377472.

