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OPENBARE VERGADERINGEN

GEMEENTERAAD MET ZOMERRECES
Na een veelbewogen ‘Coronajaar’ met een hoop aanpassingen
was op dinsdag 6 juli de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.
Met een Beeldvormende vergadering op dinsdag 7 september
begint de gemeenteraad fris en uitgerust aan een hopelijk ‘normale’ tweede helft van dit politieke jaar.
De raadsleden wensen alle inwoners prettige vakantie.

BESTEMMINGSPLANNEN
VOORONTWERP “BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED
PARTIELE HERZIENING NATUURBEGRAAFPLAATS
OP AUST”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken
bekend dat met ingang van donderdag 15 juli 2021 gedurende
6 weken voor iedereen ter inzage ligt het voorontwerp “Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Natuurbegraafplaats
op
Aust”,
met
ID
nummer
NL.IMRO.0168.BP008vzp1703-0201.
Omschrijving plan
De beoogde ontwikkeling betreft de gefaseerde realisatie van
een natuurbegraafplaats ter plaatse van het perceel kadastraal
bekend gemeente Losser, sectie C, nummer 1242. Het terrein
bevindt zich nabij de Zandhuizerweg in het Lutterzand en is in
totaliteit 18,25 hectare groot. Daarvan blijft er ongeveer 12,1
hectare over voor het natuurbegraven. Er komt een entreegebouw (maximaal 250 m2) met daarbij ruimte voor 35 parkeerplaatsen.
Inzien bestemmingsplan
Het voorontwerp “Bestemmingsplan Buitengebied partiele
herziening Natuurbegraafplaats op Aust” kan met ingang van
15 juli 2021 gedurende zes weken 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.
Inspraakreacties
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen
schriftelijk of mondeling inspraakreacties indienen. Schriftelijke
inspraakreacties moeten worden gericht aan het college van
Burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB
Losser. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie
kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.
Losser, 14 juli 2021
BEOORDELING AANMELDINGSNOTITIE VORMVRIJE M.E.R.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken
bekend dat zij hebben besloten dat voor de ontwikkeling zoals
die is opgenomen in het bestemmingsplan “Bestemmingsplan
Buitengebied partiele herziening Natuurbegraafplaats op Aust”
géén m.e.r.-procedure (Milieu-effectrapportage) doorlopen
hoeft te worden. De voorgenomen activiteit leidt niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. De beoogde ontwikkeling betreft de gefaseerde realisatie van een
natuurbegraafplaats ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie C, nummer 1242.
Stukken inzien
Het besluit en de aanmeldingsnotitie liggen vanaf 15 juli 2021
voor een periode van zes weken ter inzage.

Woensdag 14 juli 2021
Vervolgprocedure
Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor
bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los
van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.
Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit
kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten
behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is
genomen, in dit geval de procedure voor het bestemmingsplan
“Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Natuurbegraafplaats op Aust”.
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN “DE LUTTE, PARTIËLE HERZIENING DOORTREKKING AMBACHTSTRAAT DE LUTTE”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken
bekend dat met ingang van donderdag 15 juli 2021 gedurende
zes weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan “De Lutte, partiële herziening doortrekking Ambachtstraat
De
Lutte”
met
IMRO-idn
NL.IMRO.0168.03BPH001PHO7-0301.
Omschrijving plan
De wijk Luttermolenveld in De Lutte is op dit moment bereikbaar vanaf de Dorpsstraat en vanaf de Bentheimerstraat
(N375). De gemeente Losser acht het wenselijk om de ontsluiting van het Luttermolenveld te verbeteren. Hiertoe wil men
de Ambachtstraat doortrekken naar de Ertsmolen in het Luttermolenveld, zodat er een extra ontsluiting wordt gecreëerd.
Hiermee wordt het Luttermolenveld ook uit zuidelijke richting
goed bereikbaar en kan het verkeer zich meer verspreiden. Tevens wordt hiermee een extra calamiteitenontsluiting gerealiseerd.
Inzien bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan kan 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.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen
schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB
Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt
u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.
Losser, 14 juli 2021

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor
het:
Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 10495, toekomstig adres
Eversbergh 27 in Losser.
Plaatsen van dakkapellen op het perceel Kerkhofweg 168,
7586 AN Overdinkel.
Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 10148, toekomstig adres
Boxbergen 20, 7581 WS Losser.
Plaatsen van een dakkapel op de voor- en achtergevel op
het perceel de Esch 8, 7582 BN Losser.
Bouwen van een kapschuur op het perceel Honingloweg
30, 7581 PK Losser.
Uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel op het perceel Oldenzaalsestraat 91A, 7581 AT 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.

Officiële publicaties
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 voor het bouwen van een
overkapping en een stal/schuur op het perceel Glaner
brugstraat 31, 7585 PK Glane.

Datum bekendmaking 6 juli 2021.
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
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 doorbreken van een constructieve muur op het perceel Pelikaanstraat 28, 7581 SX Losser.

Datum bekendmaking 5 juli 2021.

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
09.00 - 16.30 uur
Woensdag
09.00 - 16.30 uur
Afhalen van uw aangevraagde reisdocument/rijbewijs
bij de receptie in ‘t Lossers hoes
Elke werkdag van 9:00-16:30 kunnen inwoners, zonder
afspraak, hun document afhalen.
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 14 juli 2021

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
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.

-

Oldenzaalsestraat 140, 7587 PK de Lutte, kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 3967.

Datum bekendmaking 6 juli 2021.
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.
Volg de gemeenteraad op Twitter Account: RaadLosser
Aankondigingen van vergaderingen, linken naar

Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens het
stookseizoen van 1 november tot en met 30 april in het jaar
2021/2022 voor het volgende perceel:

de website en andere

wetenswaardigheden

over het werk van de gemeenteraad.

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
Slopen van een aanbouw op het perceel Voswinkelweg
10, 7582 PG Losser.
Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Dr
Ariënsstraat 89, 7586 EM Overdinkel.
Verwijderen van asbesthoudende toepassingen uit een
woning op het perceel Ververstraat 33, 7586 CS 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.

