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OPENBARE VERGADERINGEN
COMMISSIEVERGADERINGEN 7 MEI 2019
De volgende vergaderingen van de commissie Bestuur en Samenleving en van de commissie Ruimte worden gehouden op
dinsdag 7 mei 2019; beide commissies op één avond. De agenda’s van deze vergaderingen volgen binnenkort.
D’Ran Festival 17 en 18 mei
Op vrijdag 17 mei en zaterdag 18 mei wordt dit gratis festival
voor democratie, dialoog en durf gehouden op het Roombeek
in Enschede. Het festival van de onverwachte ontmoetingen,
bijzondere gesprekken, nieuwe ideeën, straatartiesten, lekker
eten en drinken en fijne muziek.
Er zijn meer dan 200 werksessies en bijeenkomsten o.a. Grondwet de Musical: de nationale Reisopera en Twentse burgemeesters, in gesprek met Jan Terlouw of de lezing De Naakte
Waarheid in het Rijksmuseum. Op www.dranfestival.nl staat het
actuele programma.

Woensdag 17 april 2019

Officiële publicaties

straat 30, Losser” ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer
NL.IMRO.0168.01BPPH28305-0401ID ligt met ingang van donderdag 18 april 2019 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Syrisch Orthodoxe kerk Nederland, Glanerbrugstraat 33,
7585 PK Glane voor het houden van de paasviering op
maandag 29 april 2019 van 08:00 uur tot 16:00 uur bij het
Syrisch Orthodoxe Mor Ephrem klooster. ¹
Datum bekendmaking 5 april 2019.

Omschrijving plan
Het bestemmingsplan beoogt de bouw van dertien appartementen aan de Kerkstraat 30.

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.

Inzien bestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan “Kerkstraat 30, Losser” kan
met ingang van donderdag 18 april 2019 tot en met woensdag
29 mei 2019 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
Een belanghebbende:
• die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;
• aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
geen zienswijze naar voren heeft gebracht;
kan vanaf donderdag 18 april 2019 tot en met woensdag 29
mei 2019 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

-

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:
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een carport en een overkapping op het perceel Arendshorst 5, 7581 WC Losser.
Datum bekendmaking 5 april 2019.
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het herbouwen van een winkelruimte op het perceel Dorpstraat 65,
7587 AB De Lutte.
Datum bekendmaking 5 april 2019.
-

Inwerkingtreding
Het vaststellingsbesluit treedt in werking op donderdag 30 mei
2019, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online
via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Losser, 17 april 2019

AANVRAGEN OM VERGUNNING

NIEUWS UIT ‘T LOSSERS HOES
PUBLIEKSDIENSTVERLENING
Op Goede Vrijdag (19 april) en tweede paasdag (22 april) is de
gemeente gesloten.
AFVALBRENGPUNT
Het afvalbrengpunt is op zaterdag 27 april (Koningsdag) gesloten

BESTEMMINGSPLANNEN
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN
“KERKSTRAAT 30, LOSSER”
Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de
gemeenteraad op 9 april 2019 het bestemmingsplan “Kerk-

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Bouwen van een hooischuur op het perceel Hengelerheurneweg 2, 7587 PS De Lutte.
- Bouwen van een gezondheidscentrum op het perceel Plechelmusstraat 1, 7587 AL de Lutte.
- Plaatsen van een stootjuk en rails bij de grensovergang in
Glane op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 5624 en sectie Q, nummer 565.
- Bouwen van een woning op het perceel Weidemolen 6,
7587 SL De Lutte, op een perceel kadastraal bekend LSR00,
sectie G, nummer 3721.
- Kappen van een eikenboom op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie D, nummer 3752 nabij Denekamperstraat 26, 7588 PW 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.

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

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen
van een gebouw, alsmede het wijzigen van een monument
op het perceel Brinkstraat 36, 7581 GD Losser.
Datum bekendmaking 5 april 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.

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 ‘t Lossers hoes 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
Woensdag
Donderdag

13.00 - 16.30 uur
13.00 - 16.30 uur
12.00 - 16.15 uur
en 17.00 - 20.00 uur

Afhalen van uw aangevraagde reisdocument/rijbewijs bij
de receptie in ‘t Lossers hoes
Op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.30 uur en op
donderdag tot 20.00 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 17 april 2019

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.
KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT UITGEBREIDE
VOORBEREIDINGSPROCEDURE PLAATSINGSPLAN VERZAMELCONTAINERS
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt
bekend dat zij op grond van de Afvalstoffenverordening voornemens is om vast te stellen:
•

Het ontwerp Plaatsingsplan Verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval, verpakkingsglas, textiel en verpakkingsmateriaal.

Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden ligt met ingang van donderdag 18 april 2019 tot en
met woensdag 30 mei 2019 ter inzage in het gemeentehuis te
Losser.

wel de besluitvorming afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen
wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling
Openbare Werken. Zij zijn te bereiken via nummer 0535377444.

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:
- Postweg 1A, 7587 PD de Lutte, kadastraal bekend LSR00,
sectie H, nummer 8714.
Datum bekendmaking 9 april 2019.

SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbesthoudende golfplaten op het dak op
het perceel Beverborgsweg 4, 7588 PA Beuningen.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Sperwerstraat 19, 7581 EP Losser.
- Saneren van asbest en het slopen van twee schuren op het
perceel Bentheimerdijk 1, 7588 PH Beuningen.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel
Scholtinkstraat 95, 7581 GJ 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.

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.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen
Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067,
8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan

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

Winkelscholtweg 2, 7587 GC de Lutte, kadastraal bekend
LSR00, sectie H, nummer 4234.
Datum bekenmaking 9 april 2019.

MELDINGEN

Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen, van 1 november tot en met 30 april in de jaren
2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021 en een vreugdevuur
(paasvuur) op 1e paasdag in 2019, 2020 en 2021 voor het volgende perceel:
- Lossersedijk 24, 7587 RC de Lutte, kadastraal bekend LSR00,
sectie H, nummer 9585.
Datum bekendmaking 5 april 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, 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.

WET MILIEUBEHEER
Besluit tot stellen van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer betreffende:
− Oprichten van een cateringbedrijf op het perceel Braakstraat 6A, 7581 EZ Losser.
Datum bekendmaking 1 april 2019.
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
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.

