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Woensdag 17 augustus 2022

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
UITSCHRIJVING BASIS REGISTRATIE PERSONEN (BRP)
De gemeente heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de plek
waar deze personen wonen. Uit dit onderzoek blijkt dat wij dit
niet weten. De gemeente schrijft daarom deze personen uit (artikel 2.22 Wet BRP). Deze personen staan niet meer ingeschreven in Nederland. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld
uitkeringen, toeslagen, pensioen en zorg. Omdat wij niet weten
waar deze personen wonen informeren wij de personen in
deze krant.
Naam
F.G. Pap

Geboortedatum
29-04-1991

Uitgeschreven per
24-05-2022

Bent u uitgeschreven en bent u het er niet mee eens?
Dan kunt u binnen 6 weken, na de datum van deze bekendmaking, bezwaar maken. Informatie over hoe u dit kunt doen leest
u op enschede.nl/bezwaar. Heeft u vragen of een opmerking?
Mail dan uw vraag naar adresonderzoek@losser.nl

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND
VOOR HET:
- Vergroten van een woning op het perceel Wipmolen 6,
7587 RS de Lutte, zaaknummer 22Z01752.

kendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.

VERLEENDE ONTHEFFING
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 woning op een perceel kadastraal bekend LSR00,
sectie G, nummer 2923 met het conceptadres Tjaskermolen
36 in de Lutte, zaaknummer 21Z03263.
Datum bekendmaking 4 augustus 2022.

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het wijzigen
van de gevel van de plusmarkt op het perceel Hoofdstraat
163, 7586 BP Overdinkel, zaaknummer 22Z01451. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 10 oktober 2022.
Datum bekendmaking 10 augustus 2022.
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 be-

dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit
2012.
GEBRUIKSMELDINGEN
Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:
- Brandveilig gebruiken van boerderij appartementen op het
perceel Enschedesestraat 73, 7582 PL Losser, zaaknummer
22Z01635.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een ingediende gebruiksmelding staat geen bezwaar of
beroep open. Derden die het hier niet mee eens zijn kunnen
de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende)
overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een dakkapel, schuur, schutting, overkapping en oprit
aan de zijkant van de woning op het perceel Gronausestraat
111, 7581 CE Losser, zaaknummer 22Z01053.
Datum bekendmaking 5 augustus 2022.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken
van het bestemmingsplan voor het realiseren van een in
woonsituatie op het perceel Beuningerstraat 57, 7588 RG
Beuningen, zaaknummer 22Z01378.
Datum bekendmaking 8 augustus 2022.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken
van het bestemmingsplan ten behoeven van het bouwen
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
van een bijgebouw op het perceel Kerkhofweg 160, 7586
Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar
AN Overdinkel, zaaknummer 22Z01400.
worden ingediend.
Datum bekendmaking 8 augustus 2022.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na
welke ter inzage liggen.
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 voorzieningenVERLENGEN BESLISTERMIJN
Het college van burgemeester en wethouders van de ge- rechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postmeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid bus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een
2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is beslo- voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffieten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen recht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.
met een termijn van maximaal zes weken:
-

Officiële publicaties

-

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Saneren van een asbesthoudend dakbeschot op het perceel
Weverstraat 39, 7586 EA Overdinkel, zaaknummer
22Z01705.
- Verwijderen van asbesthoudende materialen uit een winkelpand op het perceel Hoofdstraat 163, 7586 BP Overdinkel, zaaknummer 22Z01723.
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
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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
08.45 - 16.30 uur
Woensdag
08.45 - 16.30 uur
Afhalen van uw aangevraagde paspoort/ID-kaart/
rijbewijs bij de receptie in ‘t Losssers hoes
Elke werkdag van 09.00-16.30, zonder afspraak. Vraagt u
uw paspoort / ID-kaart in Enschede aan? Dn haalt u het
in Enschede op.
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

