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Woensdag 15 december 2021

GEMEENTERAAD
DE GEMEENTERAAD WENST ALLE INWONERS VAN
ONZE MOOIE GEMEENTE FIJNE KERSTDAGEN EN EEN
GELUKKIG EN GEZOND 2022

www.officielebekendmakingen.nl en ligt met ingang van 17
December 2021 voor een periode van zes weken ter inzage in
’t Lossers hoes te Losser.
Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:
•
Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00
uur;
•
Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.
•
Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van
verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, (7580 AB) Losser.

I.v.m. de Coronarichtlijnen wordt er dit jaar helaas wederom geen nieuwjaarsreceptie gehouden!

VERKEERSMAATREGELEN
HET AANWIJZEN VAN 2 PARKEERPLAATSEN AAN DE HAVEZATENSINGEL TE LOSSER, VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN.
Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft
besloten om twee parkeerplaatsen aan de Havezatensingel te
Losser, nabij de parkeerplaats t.p.v. de aanliggende sporthal en
wijk Keizerskroon, aan te wijzen als locatie met als specifieke
doel het opladen van elektrische voertuigen.
Tot dit besluit is gekomen omdat de gemeente Losser, in het
kader van het realiseren van openbare laadinfrastructuur, deelneemt aan de concessie GO-RAL Overijssel en Gelderland en
de hierbij behorende invulling geven aan “de Basis op orde”.
Het besluit is te raadplegen in het gemeenteblad op de webitie
www.officielebekendmakingen.nl en ligt met ingang van 17
December 2021 voor een periode van zes weken ter inzage in
’t Lossers hoes te Losser.
Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:
•
Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00
uur;
•
Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
•
Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.
Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van
verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, (7580 AB) Losser.

HET AANWIJZEN VAN 2 PARKEERPLAATSEN AAN DE
PASTOOR GEERDINKSTRAAT TE DE LUTTE, VOOR HET
OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN.
Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft
besloten om twee parkeerplaatsen aan de Pastoor Geerdinkstraat te De Lutte, nabij de parkeerplaats t.b.v. de aangelegen
(sport)verenigingen, aan te wijzen als locatie met als specifieke
doel het opladen van elektrische voertuigen.
Tot dit besluit is gekomen omdat de gemeente Losser, in het
kader van het realiseren van openbare laadinfrastructuur, deelneemt aan de concessie GO-RAL Overijssel en Gelderland en
de hierbij behorende invulling geven aan “de Basis op orde”.
Het besluit is te raadplegen in het gemeenteblad op de website

HET AANWIJZEN VAN 2 PARKEERPLAATSEN AAN DE SMALMAATSTRAAT TE LOSSER, VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN.
Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft
besloten om twee parkeerplaatsen aan de Smalmaatstraat te
Losser, nabij de parkeerplaats t.b.v. de aangelegen (sport)verenigingen, aan te wijzen als locatie met als specifieke doel het
opladen van elektrische voertuigen.
Tot dit besluit is gekomen omdat de gemeente Losser, in het
kader van het realiseren van openbare laadinfrastructuur, deelneemt aan de concessie GO-RAL Overijssel en Gelderland en
de hierbij behorende invulling geven aan “de Basis op orde”.

Officiële publicaties

verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, (7580 AB) Losser.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
Kappen van 3 eikenbomen op het perceel Goormatenweg
45, 7586 RV Overdinkel.
Uitbreiden van een woning ten behoeve van inwoning op
het perceel Lutterstraat 138, 7581 PL Losser.
Kappen van 6 eikenbomen en 3 berkenbomen op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 9824
Fietspad entree Losserhof, Oldenzaalsestraat 134, 7581
PW Losser.
Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 10229 met het toekomstige
adres Havezatensingel 82, 7581 WK Losser
Uitdunnen en snoeien houtwal op een perceel kadastraal
bekend LSR00, sectie P, nummer 463, bij weiland Mensmansweg en Punthuizerweg Beuningen.
Verbouwen van een woonhuis en deel van bedrijf naar ap
partement op het perceel Gronausestraat 26/28, 7581 CG
Losser.
Plaatsen van een binnen- en buitenunit luchtwarmte
pomp op de garage op het perceel Beltmolen 9, 7587 RL
de Lutte.

Het besluit is te raadplegen in het gemeenteblad op de website
www.officielebekendmakingen.nl en ligt met ingang van 17
December 2021 voor een periode van zes weken ter inzage in
’t Lossers hoes te Losser.
Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:
•
Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00
uur;
•
Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
•
Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.
Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van
verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, (7580 AB) Losser.

HET AANWIJZEN VAN 2 PARKEERPLAATSEN AAN DE BOOKHOLTLAAN TE LOSSER, VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN.
Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft
besloten om twee parkeerplaatsen aan de Bookholtlaan te Losser, nabij de parkeerplaats t.b.v. de aangelegen (sport)verenigingen, aan te wijzen als locatie met als specifieke doel het
opladen van elektrische voertuigen.
Tot dit besluit is gekomen omdat de gemeente Losser, in het
kader van het realiseren van openbare laadinfrastructuur, deelneemt aan de concessie GO-RAL Overijssel en Gelderland en
de hierbij behorende invulling geven aan “de Basis op orde”.
Het besluit is te raadplegen in het gemeenteblad op de website
www.officielebekendmakingen.nl en ligt met ingang van 17
December 2021 voor een periode van zes weken ter inzage in
’t Lossers hoes te Losser.
Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:
•
Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00
uur;
•
Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
•
Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.
Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van
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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 15 december 2021

-

-

Bouwen van een nieuwe kap op de woning en de hellings
hoek vergroten op het perceel Spechtstraat 1, 7587 BB de
Lutte.
Bouwen van een bijgebouw ter vervanging van de be
staande bijgebouwen op het perceel Beuningerstraat 52,
7588 RH 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.

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

VERLEENDE EN GEWEIGERDE 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 weigeren voor de kap van 1
eikenboom op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie
Q, nummer 1742 tussen Hogeboekelweg 8 en 10, 7582 AJ
in Losser.
Datum bekendmaking 2 december 2021.

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 aanvraag om omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de breierij op het perceel Gronausestraat 309,
7581 CV Losser.
Datum bekendmaking 9 december 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

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 5 eikenbomen op een perceel kadastraal bekend LSR00,
sectie Q, nummer 814, Ruhenbergweg 2, 7586 RG in Overdinkel.
Datum bekendmaking 2 december 2021.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een nieuwe biggenstal en een technische ruimte op het
perceel Elfterheurneweg 4, 7587 NN de Lutte.
Datum bekendmaking 2 december 2021.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 1 berk op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie
N, nummer 915 aan de Möllenbergstraat in Losser.
Datum bekendmaking 3 december 2021.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen
van een woning ten behoeve van een inwoning op het perceel Lossersedijk 7, 7587 RB de Lutte.
Datum bekendmaking 6 december 2021.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen
van een fotoframe en een verplaatsbare bank op het perceel Dorpstraat 33, 7587 AB de Lutte.
Datum bekendmaking 7 december 2021.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een vrijstaande woning op het perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 10463 op het toekomstige
adres Boxbergen 10, 7581 WS Losser.
Datum bekendmaking 7 december 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.

