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Besluiten gemeenteraad

OPENBARE VERGADERINGEN

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

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergaderingen van 11
september en van 2 oktober de volgende besluiten genomen.
1. Zonnepark Overdinkel Drielandweg (raad 2 oktober)
De gemeenteraad is in meerderheid (10 stemmen voor en 9
stemmen tegen) akkoord gegaan met de aanleg van een zonnepark aan de Drielandweg. Aan de realisering zijn diverse
voorwaarden verbonden.
2. Bestemmingsplan Oldenzaalsestraat 71 73
(raad 11 september)
De gemeenteraad gaat akkoord met de verbouw van het vm.
Café De Klomp tot woningen.
Op de website van de gemeente www.losser.nl kunt u de vergadering na kijken bij het onderdeel Bestuur. De vergaderstukken staan daar ook.
GECOMBINEERDE COMMISSIE 30 OKTOBER
Op dinsdag 30 oktober staat een gecombineerde commissievergadering gepland. Dit is een gezamenlijke vergadering van
de commissie Ruimte en van de commissie Bestuur en Samenleving. Deze vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Grote Zaal van ’t Lossers Hoes. Deze vergadering is
openbaar en iedereen is dan ook welkom.
De agenda voor deze commissie is o.a.
a. Wonen aan het Dinkeldal
Toelichting: Het College van burgemeester en wethouders
vraagt de gemeenteraad om een krediet beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van het terrein aan de Ravenhorsterweg. De gemeenteraad neemt later een besluit over het bestemmingsplan, dat ligt nu nog ter inzage.
b. Begroting 2019
Toelichting: Nadere informatie over de begroting en de voorstellen voor het komende jaar zijn de vinden op de website van
de gemeente.
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken bij het onderdeel Bestuur.
Doel commissievergaderingen
De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding op de
raadsvergadering van 13 november 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 mee wilt praten, 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 0535377290. Spreektijd per inspreker is maximaal 5 minuten.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de Kerstmarkt
2018, te houden op zondag 16 december 2018, de volgende
wegen in beide richtingen gesloten te verklaren voor al het verkeer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

St. Maartenstraat, tussen Kerkstraat en Martinusplein;
Martinusplein;
Raadhuisstraat, tussen St. Maartenstraat en Kerkstraat;
Raadhuisplein;
Teylersstraat, tussen Raadhuisstraat en Brinkstraat;
Brinkstraat, tussen Teylersstraat en Langenkamp;
Parkeerterrein Langenkamp;
Kerkstraat, tussen Raadhuisstraat en Brinkstraat;
Roberinkstraat.

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.

ningenrechter 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.
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 vervangen van een aluminium erker door een kunststof kozijn en
het opmetselen van een stenen muur ter vervangen van
kunststof schroten op het perceel Dr Staringstraat 5, 7582
BL Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 19 november 2018.
Datum bekendmaking 11 oktober 2018.

op de volgende dag en tijd:
• Zondag 16 december 2018, vanaf 08:00 uur tot 18:00 uur.
Datum bekendmaking: 9 oktober 2018.

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.

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.

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.

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
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

AANVRAGEN OM VERGUNNINGEN
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Realiseren van twee parkeerplaatsen op het perceel Paasdijk 1, 7581 PD Losser (ingang parkeerplaatsen tegenover
Gildehauserweg 1).
- Het bouwen van een werktuigenberging voor agrarisch gebruik op het perceel Lossersedijk 36, 7587 RD de Lutte.
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.
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:
-

Live-uitzending vergaderingen

Officiële publicaties

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning met een kap op het perceel Hoofdstraat 26A, 7586 BT Overdinkel.
Datum bekendmaking 11 oktober 2018.
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 voorzie-

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
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-

Alink Bakkerij B.V., de Brink 3, 7581 JC Losser voor het innemen van een standplaats voor de ingang van bakkerij Alink
in het winkelgebied van de Brink voor de verkoop van oliebollen en andere zoetwaren op :
• zaterdag 30 december 2018
• zondag 31 december 2018
Datum bekendmaking 8 oktober 2018.
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
- Centrum Management Losser, Kosterstraat 1, 7581 GA Losser voor het houden van de kerstmarkt aan het Raadhuisplein in Losser op zondag 16 december 2018 van 12.00 uur
tot 18.00 uur. ¹
Datum bekendmaking 9 oktober 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.
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 woonhuis op het perceel Waterradmolen 2, 7587 SJ
De Lutte.
Datum bekendmaking 8 oktober 2018.

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

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:
Bosch-Wensink Cateringservice, Edisonweg 8, 7591 HK Denekamp voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken
tijdens het evenement ‘Landgoed Twente Fair’ aan de Lutterzandweg 16, 7587LH De Lutte op de volgende dagen en tijden:
- zaterdag 27 oktober 2018 van 10.00 tot en met 18.00 uur.
- zondag 28 oktober 2018 van 13.00 tot en met 18.00 uur.
Datum bekendmaking 3 oktober 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.
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 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.

-

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

Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van
een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in 2018, 2019 en
2020 voor het volgende perceel:
- Bentheimerstraat 75A, 7587 NG de Lutte, kadastraal bekend
gemeente Losser LSR00, sectie D, nummer 4914.
Datum bekendmaking 3 oktober 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.
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.

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbest en het slopen van bedrijfsgebouwen op het perceel Welpeloweg 43, 7586 BJ Overdinkel.
- Verwijderen van asbesthoudende golfplaten op het dak van
een jongveestal op het perceel Nijenhaerweg 15, 7588 RA Beuningen.
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.

BEKENDMAKINGEN
WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor:
- Het veranderen van Eetcafé ’t Raedthuys op het perceel Sint
Maartenstraat 57, 7581 AK Losser.
- Het veranderen van restaurant, terras & speeltuin “Denekamperdijk 59” op het perceel Denekamperdijk 59, 7581 PX
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 de
afdeling VH.

