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OPENBARE VERGADERINGEN
COMMISSIE BESTUUR EN SAMENLEVING 22 MEI OM
19.30 UUR
Op dinsdag 22 mei staat de eerste commissievergadering van
de commissie Bestuur en Samenleving gepland. Deze vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Grote
Zaal van ’t Lossers Hoes. U bent allen van harte welkom. De koffie staat klaar.
De agendapunten voor deze commissievergadering zijn:
a. Rekenkameronderzoek “Toekomstbestendigheid van de
ambtelijke organisatie”
Toelichting: Presentatie van het onderzoek en de aanbevelingen
uit het onderzoek.
b. Aanvullende bijdrage revitalisering Twents Carmel College
Toelichting: Voor de verbouw van de school heeft de raad
al een krediet van € 2,7 miljoen beschikbaar gesteld. Door
externe ontwikkelingen zijn de bouwkosten toegenomen.
De raad wordt voorgesteld een bedrag van € 252.000 extra
beschikbaar te stellen. Het TCC draagt ook een deel van de
kosten.
c. Doorontwikkeling Planning en Control-cyclus
Toelichting: Het hele (interne) proces rondom het tot stand
komen van begroting en verantwoording is tegen het licht
gehouden. Een aantal verbeteringen wordt voorgesteld.
d. Actieve informatie van het college
Toelichting: Het college gaat in op actuele ontwikkelingen.
e. Rondvraag
Toelichting: De leden van de commissie kunnen vragen stellen
aan het college over zaken die spelen binnen de gemeente en
liggen op het werkterrein van de commissie
De agenda met bijbehorende stukken staan op de website:
www.losser.nl bij het onderdeel Bestuur.
COMMISSIE RUIMTE 22 MEI OM 20.30 UUR
Na afloop van de commissie Bestuur en Samenleving volgt om
20.30 uur een vergadering van de commissie Ruimte. Deze
wordt gehouden in de Grote Zaal van ‘t Lossers Hoes. De vergadering is openbaar en iedereen is dan ook van harte welkom.
De agenda voor deze commissie is
a. Herziening bestemmingsplan Honingloweg 30 te Losser
Toelichting: Om buitenschoolse opvang mogelijk te maken op
dit perceel moet de bestemming gewijzigd worden.
b. Starterslening
Toelichting: De huidige verordening wordt geactualiseerd.
c. Jaarrekening 2017
Toelichting: In de jaarrekening wordt het positief financieel
resultaat van vorig jaar toegelicht.
d. Actieve informatie van het college
Toelichting: Het college gaat in op actuele ontwikkelingen o.a.
prestatieafspraken met Domijn.
e. Rondvraag
Toelichting: De leden van de commissie kunnen vragen stellen
aan het college over zaken die spelen binnen de gemeente en
liggen op het werkterrein van de commissie.
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de
verschillende vergaderstukken bij het onderdeel Bestuur.

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

Woensdag 16 mei 2018
Doel commissievergaderingen
De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding op de
raadsvergadering van 5 juni 2018. De raadsleden verzamelen informatie en kunnen een (voorlopig) standpunt meedelen. Er worden geen besluiten genomen. Daarnaast
kunnen actuele zaken besproken worden.
Inspraak tijdens commissievergadering over
raadsvoorstellen
Inwoners en instellingen kunnen in gesprek gaan met de
raadsleden. Als u over de agendapunten die op de agenda
staan, met uitzondering van agendapunt d. van Ruimte,
mee wilt praten dan verzoeken wij u zich vooraf te melden
bij de griffie. Dit kan op de vergaderavond, maar het liefst
vooraf per mail griffie@losser.nl of telefonisch 053-5377290.
Spreektijd per inspreker is maximaal 5 minuten.

Officiële publicaties
kelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij koninklijk besluit verleend.
Let op: wanneer u een aanvraag in wenst te dienen voor een
uitreiking tijdens een andere gelegenheid dan Koningsdag
2019, dan moet u de aanvraag minimaal 6 maanden van tevoren indienen bij de burgemeester.
Meer informatie?
Personen die iemand willen voordragen voor een Koninklijke
Onderscheiding en meer willen weten over de criteria
en/of een aanvraag willen indienen, kunnen contact opnemen
met Marjo Versteegh, tel. 053-4818276 of per mail
m.versteegh@losser.nl. Het is vanzelfsprekend alleen mogelijk
om aanvragen in te dienen voor iemand anders dan uzelf.
Het voordrachtformulier kunt u verkrijgen via www.lintjes.nl.

AANVRAGEN OM VERGUNNINGEN

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

NIEUWS UIT HET ’T LOSSERS HOES
ERE WIE ERE TOEKOMT
Kent u iemand die zich bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt voor
de samenleving? De burgemeester
roept verenigingen, instellingen,
maatschappelijke organisaties en
burgers op om hem op dergelijke
personen attent te maken door
middel van een aanvraag voor een
Koninklijke onderscheiding. De
aanvragen moeten ruim van tevoren worden ingediend bij
de burgemeester; dat kan tot 15 juni aanstaande.
Wie kent ze niet, de mensen die zich onbaatzuchtig inzetten
voor een betere samenleving door hun inbreng bij verenigingen, instellingen, organisaties. Mensen zonder wie instellingen
misschien niet zouden bestaan.
Bijzondere inspanning
Zoals elk jaar bestaat de mogelijkheid om voordrachten in te
dienen voor de aanvraag van een Koninklijke Onderscheiding
ter gelegenheid van Koningsdag. Voor het verkrijgen van een
Koninklijke Onderscheiding geldt dat de betrokkenen ‘zich geruime tijd ten behoeve van de samenleving hebben ingespannen op een wijze die uitgaat boven wat van hem of haar
verwacht mag worden’. Het gaat om een periode van minimaal
15 jaar. Daarbij telt wat iemand heeft gedaan in een betaalde
functie alleen nog mee als aanvullend element.
Procedure
Omdat diverse personen en instanties de aanvragen toetsen
en daarover adviseren, neemt het gehele traject geruime tijd
in beslag. Om de aanvragen voor de lintjesregen voor 2019 op
tijd te kunnen verwerken, is het noodzakelijk dat aanvragen
uiterlijk 15 juni aanstaande worden ingediend bij de burgemeester van Losser. De burgemeester brengt advies uit aan de
Commissaris van de Koning over alle voorstellen. Vervolgens
geeft de Commissaris van de Koning een oordeel en stuurt het
voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhan-

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNING ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- Kappen van 1 eikenboom op het perceel Glanestraat 10,
7586 RX Overdinkel.
- Kappen van 1 eikenboom, 1 berkenboom en 1 dennenboom op het perceel Glanergrensweg 12, 7585 PG Glane.
- Wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van de
aanleg van een zonnepark op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie E, nummer 2200, nabij Bekspringweg 2,
7587 MD De Lutte.
- Bouwen van 14 prefab woningen op verschillende percelen
in het Luttermolenveld in De Lutte.
- Vervangende nieuwbouw bijgebouw Erve Boerrigter op het
perceel Plechelmusstraat 14, 7587 AM De Lutte.
- Bouwen van een woning op het perceel Melenhorst 7, 7581
WD Losser.
- Bouwen van een erker op het perceel van Beethovenlaan 8,
7582 EM Losser.

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 16 mei 2018

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.

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

Atletiekvereniging Iphitos, mevrouw M. van Nieuwkuijk, J S
Bachstraat 2, 7582 DE Losser voor het houden van de
Twentse Smokkel Trail op zaterdag 2 juni 2018 van 15:00 tot
en met 21:00 uur door het buitengebied van Losser, start en
finish op de atletiekbaan van Iphitos, Nilandspad 3, 7581 BB
Losser¹.
Datum bekendmaking 8 mei 2018.
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 VERGUNNINGEN OP GROND VAN DE DRANK- EN
HORECAWET
Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de
volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:
-

de heer J.J. Berghaan, en mevrouw A.M. Stappenbeld voor
het uitoefenen van het horecabedrijf ‘Exploitatie Het Ros
van Twente B.V.’, gevestigd aan de Beuningerstraat 20, 7587
LD De Lutte.
Datum bekendmaking, 8 mei 2018

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.

De heer T.H. Pünt, Smidskaamp 13, 7587 BV De Lutte, voor het
schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het
zomeravond concert, aan het Kerkenbospad 5, 7587 NH
De Lutte op 16 juni 2018 van 19.00 uur tot en met 23:30 uur.
Datum bekendmaking 8 mei 2018

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:

Mevrouw M.G.H. Wilke, Richterstraat 18, 7582 BX Losser, voor
het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het
Schuttersfeest, aan de Bookholtlaan 19, 7581 BB Losser. Op de
volgende dagen en tijden:
- Vrijdag 3 augustus 2018 van 19.00 uur tot en met 24.00 uur;
- Zaterdag 4 augustus 2018 van 14.00 uur tot en met 24.00
uur;
- Zondag 5 augustus 2018 van 13.00 uur tot en met 24.00 uur.
Datum bekendmaking 8 mei 2018

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het gedeeltelijk
herbouwen van een woning door gevolg van brandschade
op het perceel Reigerstraat 1, 7581 ST Losser.
Datum bekendmaking 7 mei 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op het perceel Rosmolen 33, 7587 RP De
Lutte.
Datum bekendmaking 8 mei 2018.

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.

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.

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:
De heer M. Bijkerk, Het Boerrigter 38, 7582 DA Losser, voor het
schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het
schuttersfeest Overdinkel’ aan de Welpeloweg 10A, 7586 BJ in
Overdinkel op de volgende dagen en tijden:
• Vrijdag 22 juni 2018 van 12.00 uur tot 01.00 uur;
• Zaterdag 23 juni 2018 van 12.00 uur tot 01.00 uur;
• Zondag 24 juni 2018 van 12.00 uur tot 01.00 uur.
Datum bekendmaking 8 mei 2018

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van een asbestdak van een schuur op het
perceel Dorpstraat 14, 7587 AC De Lutte.
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.

