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Woensdag 13 maart 2019

OPENBARE VERGADERINGEN
COMMISSIEVERGADERINGEN 26 MAART
Met ingang van 2019 is gestart met een nieuwe vergaderwijze.
De vergaderingen van de commissie Bestuur en Samenleving
en van de commissie Ruimte worden nu op dezelfde avond gehouden, achter elkaar. De aanvangstijd van de eerste vergadering is 19.00 uur.
De eerstvolgende commissievergaderingen zijn op dinsdag 26
maart. De agenda’s van deze vergaderingen zijn vanaf vrijdag
15 maart te vinden op de website van de gemeente: www.losser.nl onderdeel Bestuur.

100 Jaar Vrouwenkiesrecht 1919-2019
In 2019 is het 100-jaar geleden dat het actieve vrouwenkiesrecht is ingevoerd.
Landelijk wordt dit gevierd
met bijeenkomsten rondom
emancipatie en democratie.
In Losser geven we dit extra
aandacht binnen o.a. de cursus Lokale Democratie.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET: I
- Bouwen van twee woningen op de percelen Gronausestraat 240 en 242, 7581 CN Losser.
- Uitbreiden van een woning met een slaapkamer/badkamer
en berging op het perceel Torenmolen 11, 7587 RN De
Lutte.
- Uitbreiden van een woning met een erker/uitbouw en een
opbouw op het bestaande platte dak op het perceel Appelvinkstraat 35, 7587 BE De Lutte.
- Bouwen van een tuinhuis op het perceel Haydnstraat 17,
7582 EZ Losser.
- Gedeeltelijk herbouwen en verbouwen van een woning en
het bouwen van een wagenberging op het perceel Voortmansweg 5, 7588 PX Beuningen.
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.
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid
2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen
met een termijn van maximaal zes weken:
Een aanvraag om omgevingsvergunning voor een beperkte
milieutoets voor de inrichting gelegen op het perceel Ambachtstraat 2, 7587 BW de Lutte. De beslisdatum is verlengd
tot uiterlijk 11 april 2019.
Datum bekendmaking 4 maart 2019.

is verlengd tot uiterlijk 16 april 2019.
Datum bekendmaking 4 maart 2019.
Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons
college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient
te zijn ondertekend en bevat tenminste:
- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de
dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het verwijderen van houtopstallen alsmede het uitvoeren van werkzaamheden op percelen zijn kadastraal bekend als LSR00,
sectie Q met nummers 1291, 1294, 1344, 1353, 1354, 1355,
en 1374, nabij Drielandweg 8 in Overdinkel. De beslisdatum

-

Een aanvraag om omgevingsvergunning te verlenen voor
het wijzigen van een reeds verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw op het perceel Goormatenweg 6, 7586 RW Overdinkel.
Datum bekendmaking 4 maart 2019.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken
van het bestemmingsplan voor een maaltijdservice/catering vanuit huis op het perceel Braakstraat 6A, 7581 EZ Losser.
Datum bekendmaking 4 maart 2019.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
van een woning op het perceel Zwaluwstraat 9, 7587 BK De
Lutte.
Datum bekendmaking 4 maart 2019.

BESLUIT BUITEN BEHANDELING
Het college van burgemeester en wethouders van Losser
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 omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van vijf bomen op het perceel Lossersedijk 26, 7587 RC De
Lutte.
Datum bekendmaking 5 maart 2019.

-

-

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een schutting op het perceel Richterstraat 55, 7582 BW
Losser.
Datum bekendmaking 4 maart 2019.
Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen
van 29 prefab woningen in het Luttermolenveld in De Lutte.
Datum bekendmaking 4 maart 2019.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van vier eikenbomen op het perceel Beverborgsweg 11,
7588 PA Beuningen, kadastraal bekend onder gemeente
Losser, sectie D, nummer 5100.
Datum bekendmaking 5 maart 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.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op het perceel Ruhenbergerweg 29B, 7586
RE Overdinkel.
Datum bekendmaking 5 maart 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

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

Gemeente Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG, Losser voor
het innemen van een standplaats voor het houden van het
evenement ‘De aanval op afval’ op 20 maart 2019 van 9:00
uur tot 17:00 uur op het Raadhuisplein in Losser.
Datum bekendmaking 6 maart 2019.
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.

-

-

Officiële publicaties

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:

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 13 maart 2019

treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover
vindt u op de website www.rechtspraak.nl.

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.

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:

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 0535377444.

•

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met een schuur op het perceel Scholtinkstraat 29, 7581
GG Losser te verlenen.

Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden met ingang van donderdag 14 maart 2019 tot en met
woensdag 24 april 2019 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

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

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 ten behoeve van
een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in 2019, 2020 en
2021 voor het volgende perceel:
- Glanestraat 8, 7586 RX Overdinkel, kadastraal bekend LSR00,
sectie Q, nummer 960 en 1763.
Datum bekendmaking 4 maart 2019.

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.

Goormatenweg 36, 7586 RW Overdinkel, kadastraal bekend
LSR00, sectie Q, nummer 1053.
Datum bekendmaking 4 maart 2019.

Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen
Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067,

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van

-

SLOOPMELDINGEN:
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van een asbesthoudend dakbeschot van een
gebouw en het slopen van een ander gebouw op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie A, nummer 3479, nabi
Beverborgsweg 9B, 7588 PA Beuningen.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Willem Gamestraat 14, 7586 AP Overdinkel.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel
Scholtinkstraat 84, 7581 GS 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.

