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Woensdag 17 november 2021

OPENBARE VERGADERINGEN
MEEPRATEN MAG
De leden van de gemeenteraad
nodigen inwoners uit om mee te
praten. Dit om de toegankelijkheid naar de politiek te verlagen.
De gesprekken vinden plaats in
kleine setting, met een vertegenwoordiging van de fracties.
Ook de komende tijd neemt de
gemeenteraad de nodige besluiten. Inwoners kunnen hierover meepraten.
Heeft u behoefte om mee te praten over één van de onderstaande onderwerpen dan kunt u contact op nemen met de
griffie (griffie@losser.nl).
U kunt ook schriftelijk reageren.
Dit kan tot en met 20 november a.s.
De gesprekken zijn op dinsdagavond 23 november.
De komende maand neemt de gemeenteraad besluiten over
de volgende onderwerpen:
1. Speelruimteplan
Het speelruimteplan beschrijft de visie van de gemeente
Losser over de speelruimte voor de komende jaren. Dit
plan zorgt voor een eerlijke verdeling van speelruimte
over alle doelgroepen en buurten, met daarbij een afgewogen speelaanbod.
2. Herziening APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de geactualiseerde versie van de APV vast te stellen o.a. op de onderwerpen: ondermijning, voetbalwedstrijden betaald voetbal clubs, kapvergunningen en uitwegen.
3. Belastingverordeningen 2022
Op 9 november is de gemeenteraad bij het vaststellen van
de begroting 2022 akkoord gegaan met de verhogingen
en afschaffing (hondenbelasting) van de gemeentelijke
belastingen. In de verschillende verordeningen wordt dit
formeel vastgelegd.
4. Aansluiting werkgeversvereniging Recreatieschap
Twente
De gemeenteraad wordt voorgesteld geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voorne
men om per 1 januari 2022 de werkgeversvereniging Recreatieschap Twente aan te laten sluiten bij de Werkgeversvereniging samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).
5. Notitie rechtmatigheid.
De gemeenteraad wordt gevraagd om met de notitie
rechtmatigheid en de daar bij behorende voorstellen in te
stemmen.
Heeft u behoefte om mee te praten over één van deze onderwerpen dan kunt u contact op nemen met de griffie
(griffie@losser.nl). Op de website van de gemeente staan de
raadsvoorstellen: www.losser.nl bij onderdeel Bestuur en de
Beeldvormende vergadering van 23 november.

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
VERORDENING BI-ZONE CENTRUM LOSSER 2021-2026
Uitslag draagvlakmeting
Op 28 september 2021 heeft de gemeenteraad van Losser de
Verordening BI-zone Centrum Losser 2021-2026 vastgesteld.
Die verordening geeft aan, dat binnen het aangewezen gebied
een BIZ (bedrijveninvesteringszone) bijdrage wordt geheven.
Die bijdrage is een belasting die strekt ter bestrijding van de
kosten die verbonden zijn aan activiteiten die zijn gericht op
het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte
van de BI-zone.
De opbrengst van de belasting wordt – onder aftrek van de
perceptiekosten - als subsidie verstrekt aan de in deze verordening aangewezen stichting Centrum Management Losser,

voor activiteiten die zijn opgenomen in de tussen de gemeente
Losser en de stichting gesloten uitvoeringsovereenkomst.
De bijdrage kan slechts worden geheven als daarvoor onder de
ondernemers voldoende draagvlak bestaat. De draagvlakmeting heeft plaats gevonden van 29 september 2021 tot en met
8 november 2021. Op 10 november 2021 zijn de stemmen geteld onder toezicht van notaris Poppinghaus. Gebleken is dat
er voldoende draagvlak is voor het opnieuw instellen van een
bedrijveninvesteringszone.
Volgende stap is het bekendmaken van de verordening. Dat
gebeurt via het digitale gemeenteblad op www.overheid.nl. De
datum van ingang van heffing is 1 januari 2022.

BELEIDSNOTITIE
ONTWERP BELEIDSNOTITIE
“BUITENGEBIED MET RUIMTELIJKE KWALITEIT”
Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de
ontwerp beleidsnotitie “Buitengebied met ruimtelijke kwaliteit
ter inzage ligt. Deze beleidsnotitie voorziet in beleidsinstrumenten om sloop en hergebruik van voormalige agrarische gebouwen te faciliteren. Ook voorziet dit beleid in actualisatie van
aanpalend beleid. Een en ander gericht op het verbeteren van
de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied.
Ter inzage
Het ontwerp beleid ligt op grond van de “Inspraakverordening
Losser 2004” met ingang van donderdag 18 november 2021
gedurende een periode van zes weken ter inzage. Het ontwerpbeleid kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser en kan ook via
www.losser.nl/bekendmakingen worden bekeken.
Inspraakmogelijkheid
Gedurende de termijn dat het ontwerp beleid ter inzage ligt
kunnen ingezetenen (inwoners van de gemeente Losser) en belanghebbenden (degenen wiens belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken) nog mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser, onder
vermelding van “zienswijze beleidsnotitie Buitengebied met
ruimtelijke kwaliteit”. Uw zienswijze zal door de gemeenteraad
worden betrokken bij de vaststelling.
Losser, 17 november 2021

VERKEERSMAATREGEL
Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft
besloten twee invalidenparkeerplaatsen die zijn toegewezen
aan specifieke gebruikers aan de Kostersgaarden te Losser te
verplaatsen. Daarnaast worden drie nieuwe invalidenparkeerplaatsen ingericht en toegewezen aan specifieke gebruikers,
omdat daar aanvragen voor zijn ingediend. Het gaat om het
parkeerterrein ten oosten van het appartementencomplex Kostersgaarden 61-101. Hiervoor is een verkeersbesluit genomen
dat op woensdag 17 november is gepubliceerd in het digitale
Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl). Bij dit besluit zit ook een tekening van de nieuwe inrichting van het parkeerterrein.
Het besluit ligt met ingang van 17 november 2021 ook voor een
periode van zes weken ter inzage in ’t Lossers Hoes te Losser.
Inzage is mogelijk op tijden wanneer de publieksbalie is opengesteld voor publiek dan wel volgens afspraak 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.

www.losser.nl

Officiële publicaties

Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van digitale
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.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
Bouwen van een vrijstaande woning op een perceel kada
straal bekend LSR00, sectie H, nummer 10483 met het toekomstige adres Havezatensingel 41, 7581 WK Losser.
Kappen van een boom op het perceel Honingloweg 4,
7581 PK 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.
Volg de gemeenteraad op Twitter Account: RaadLosser
Aankondigingen van vergaderingen, linken naar de website en andere wetenswaardigheden over het werk van de gemeenteraad.

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 17 november 2021

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid
2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen
met een termijn van maximaal zes weken:
Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen
van een woning op het toekomstige adres Boxbergen 10,
7581 WS Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 12
december 2021.
Datum bekendmaking 5 november 2021.

-

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een mast ten behoeve van telecommunicatiedoeleinden op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie D, nummer 5308 (nabij Beverborgsweg 10) in Beuningen. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 21 december 2021.
Datum bekendmaking 5 november 2021.
-

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

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 kappen
van een boom op het perceel Mensmanweg 3, 7588 PG
Beuningen.
Datum bekendmaking 4 november 2021.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een mono-mestvergister op het perceel Nijenhaerweg
26, 7588 RB Beuningen.
Datum bekendmaking 4 november 2021.
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 2 eikenbomen op het perceel Hoofdstraat 310, 7586 BZ
Overdinkel.
Datum bekendmaking 5 november 2021.

-

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
wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.

-

Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen
wilt indienen, kunt u een afspraak maken met het team Plannen, vergunnen en handhaven. Zij zijn te bereiken via nummer
053-5377444.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een mono-mestvergister op het perceel Austweg 11,
7587 LB de Lutte.
Datum bekendmaking 5 november 2021.
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een mono-mestvergister op het perceel Lutterzandweg
30, 7588 PB Beuningen.
Datum bekendmaking 5 november 2021.
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een bijkeuken en garage met daarboven een slaapkamer op het perceel Stendermolen 9, 7587 RK de Lutte.
Datum bekendmaking 5 november 2021.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een vrijstaande woning op het toekomstige adres Grimberge 5, 7581 WR Losser.
Datum bekendmaking 5 november 2021.

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.

-

Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens het
stookseizoen van 1 november tot en met 30 april in het jaar
2021/2022 voor de volgende percelen:
- Glanestraat 3, 7586 RX Overdinkel, kadastraal bekend
LSR00, sectie K, nummer 3936.
Datum bekendmaking 5 november 2021.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen \
van een open overkapping op het perceel De Pol 6, 7581 CZ
Losser.
Datum bekendmaking 5 november 2021.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een mono-mestvergister op het perceel Nijenhaerweg
8, 7588 RB Beuningen.
Datum bekendmaking 5 november 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.

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT UITGEBREIDE
VOORBEREIDINGSPROCEDURE
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Het college van burgemeester en wethouders van Losser
maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:
•

Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken van
het hoofdgebouw op het perceel Glanerbrugstraat 33, 7585
PK Glane te verlenen.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een mono-mestvergister op het perceel Beuningerstraat 24, 7587 LD de Lutte.
Datum bekendmaking 5 november 2021.

Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden ligt met ingang van donderdag 18 november 2021
tot en met woensdag 29 december 2021 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen
van tijdelijke woonunits (maximaal 2 jaren) op het perceel
Beuningerveldweg 9, 7588 RJ Beuningen.
Datum bekendmaking 5 november 2021.

VERLEENDE ONTHEFFING

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.

- Austweg 3A, 7587 LB de Lutte, kadastraal bekend LSR00,
sectie D, nummer 5044.
Datum bekenmaking 5 november 2021.
- Bethlehemsweg 6, 7581 PR Losser, kadastraal bekend LSR00,
sectie H, nummer 4760.
Datum bekendmaking 10 november 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.

BEKENDMAKINGEN
WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor het:
- Het veranderen van het bedrijf aan de Leusinkweg 2, 7582
CM Losser.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep
open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt
hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met het
team Plannen, vergunnen en handhaven.
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