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OPENBARE VERGADERINGEN
DE GEMEENTERAAD WENST ALLE INWONERS VAN ONZE
MOOIE GEMEENTE FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG EN
GEZOND 2019
De leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hopen u allen te ontmoeten op de
nieuwjaarsreceptie op woensdag 9 januari 2019.
Aanvang 19.30 uur in ’t Lossers Hoes. U bent allen van
harte welkom.

Woensdag 19 december 2018
den op woensdag 9 januari 2019 van 19.30 uur tot 21.30 uur in
‘t Lossers hoes. Tevens wordt de Vrijwilligersprijs 2018 uitgereikt.
Er wordt een hapje en een drankje geserveerd, zodat u elkaar
in een ongedwongen en informele sfeer een voorspoedig 2019
kunt wensen. Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.
Heel graag tot ziens.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Kappen van een Amerikaanse eik op het perceel Pastoor
Bolscherstraat 28, 7588 RS Beuningen.
- Renoveren en uitbreiden van een woning op het perceel
Hogeboekelweg 20, 7582 AJ Losser.

Commissievergaderingen na het kerstreces
De eerste commissievergaderingen in het nieuwe jaar staan
gepland op dinsdag 22 januari.
Op deze avond vergaderen zowel de commissie Bestuur en Samenleving als de commissie Ruimte. De agenda’s voor deze
vergaderingen volgen in het nieuwe jaar en zijn te vinden op
de website van de gemeente: www.losser.nl.
Beleid Zonnevelden Noordoost-Twentse gemeenten
Op dinsdag 8 januari 2019 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het zonneveldenbeleid. De beleidsregels liggen tot
21 december ter inzage en daarop kunnen zienswijzen worden
ingediend. Zie de website van de gemeente: www.losser.nl, bij
het onderdeel Nieuwsberichten.
De definitieve versie van het beleid wordt later dit jaar ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden van Dinkelland,
Oldenzaal, Tubbergen en Losser.
De bijeenkomst op 8 januari begint om 19.00 uur, is openbaar
en u bent dan ook van harte welkom.
Wijziging vergadersysteem
Met ingang van 2019 verandert de wijze van vergaderen van
de gemeente. De commissievergaderingen worden op 1 en dezelfde avond gehouden. De vergaderingen van de commissie
Bestuur en Samenleving en de commissie Ruimte worden na
elkaar gehouden. Welke commissie het eerst begint is afhankelijk van de agenda.
De vergaderavond begint om 19.00 uur. Dit is ook de nieuwe
aanvangstijd van de raadsvergaderingen.

NIEUWS UIT HET GEMEENTEHUIS
BEPERKTE OPENINGSTIJDEN
De Publieksbalie is gesloten op 24 december vanaf 12.30 uur
en op 31 december de hele dag.

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.

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 verlengen van een kippenstal op het perceel Holtweg 4, 7588 PC
Beuningen. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 7 januari
2019.
Datum bekendmaking 10 december 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.
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.

Deze bijeenkomst wordt gehou-

Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover
vindt u op de website www.rechtspraak.nl.

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

Carnavalsvereniging de ‘Gaffel Aöskes’, De Pol 42 D, 7581CZ
Losser voor het het Jeugdgala in sporthal de Fakkel aan de
Gronausestraat 107, 7581 CE Losser op vrijdag 8 februari
2019 van 18.30 uur tot 21.30 uur.¹
Datum bekendmaking 4 december 2018.
-

Carnavalsvereniging de ‘Gaffel Aöskes’, De Pol 42 D, 7581CZ
Losser voor het houden van het Sterrengala in sporthal de
Fakkel aan de Gronausestraat 107, 7581 CE Losser op vrijdag
8 februari 2019 van 18.30 uur tot 21.30 uur.¹
Datum bekendmaking 11 december 2018.
Op grond van artikel 30b van de Wet op de kansspelen is de
volgende vergunning verleend aan:
- Oos café, Hoofdstraat 69, 7586 BL Overdinkel voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in het horecabedrijf gedurende het tijdvak van 1 januari 2019 tot en met
31 december 2019.¹
Datum bekendmaking 10 december 2018.
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
- Aldi Groenlo B.V., Zuidgang 2, 7141 JK Groenlo voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van Aldi actueel artikelen op het perceel aan de Hoofdstraat 118, 7586
BW Overdinkel op 18,19, en 20 januari 2019 en 25, 26 en 27
januari 2019.¹
Datum bekendmaking 12 december 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
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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:
-

NIEUWJAARSRECEPTIE
Het gemeentebestuur van Losser nodigt de inwoners van Losser, Overdinkel, De Lutte, Beuningen en Glane, de besturen
van de verenigingen, vertegenwoordigers van de instellingen
en bedrijven, kortom iedereen,
uit om de gemeentelijke nieuwjaarsbijeenkomst bij te wonen.

Officiële publicaties

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het realiseren van twee parkeerplaatsen op het perceel Paasdijk 1,
7581 PD Losser.
Datum bekendmaking 10 december 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 voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.

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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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.

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:

bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige
voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

•

OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET:
Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:

OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET
Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende slijterijvergunning verleend aan:
-

Coop Supermarkten B.V. te Arnhem voor het uitoefenen van
het slijtersbedrijf Coop, gevestigd aan de Langenkamp 5,
7582 GC Losser.
Datum bekendmaking: 7 december 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.

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 vernieuwen en uitbreiden van een werktuigenberging voor agrarisch gebruik op het perceel Postweg 19, 7587 PB De Lutte.
Datum bekendmaking 11 december 2018.
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van een eikenboom op het perceel Postweg 15, 7587 PB De
Lutte.
Datum bekendmaking 11 december 2018.

-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van een populier op het perceel Bethlehemsweg 6, 7581 PR
Losser.
Datum bekendmaking 12 december 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 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 gefaseerde omgevingsvergunning (fase 1) te verlenen
voor het afwijken van het bestemmingsplan met toepassing van een projectafwijkingsbesluit, voor het realiseren
van een (toekomstige) woning op het perceel gelegen
naast Lutterstraat 61, 7581 BT in Losser. De aanvraag heeft
zaaknummer 18Z02409.

Dit ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met
ingang van donderdag 20 december 2018 tot en met woensdag 30 januari 2019 ter inzage in ’t Lossers hoes.
De stukken kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en
op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen
schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht
aan de het college van Burgemeester en wethouders, Postbus
90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van
het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053)
5377444.
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) bezwaren in te brengen, dan
wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.

Een gefaseerde omgevingsvergunning (fase 1) te verlenen
voor het afwijken van het bestemmingsplan met toepassing van een projectafwijkingsbesluit, voor het realiseren
van een (toekomstige) woning op het perceel gelegen
naast Lutterstraat 61, 7581 BT in Losser. De aanvraag heeft
zaaknummer 18Z02409.

Dit ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met
ingang van donderdag 20 december 2018 tot en met woensdag 30 januari 2019 ter inzage in ’t Lossers hoes.
De stukken kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en
op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen
schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht
aan de het college van Burgemeester en wethouders, Postbus
90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van
het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053)
5377444.
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) bezwaren in te brengen, dan
wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.

KENNISGEVING DEFINITIEF BESLUIT 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 heeft besloten:
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor maatschap Elderink, Leusinkweg 21, 7582 CM Losser voor het wijzigen
van de geluidsvoorschriften van de omgevingsvergunning
voor de gehele inrichting conform de (tussen)uitspraak van
de rechtbank Zwolle. Indieningsdatum aanvraag 19 februari
2015 en aanvulling 3 februari 2016. Zaaknummer van de
aanvraag: 18Z003221.
Datum bekendmaking 19 december 2018.
Het bovengenoemde besluit met de bijbehorende bescheiden
ligt met ingang van donderdag 20 december 2018 tot en met
woensdag 30 januari 2019 ter inzage in het gemeentehuis te
Losser.
Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht;
- de gronden van beroep.
De mogelijkheid tot het indienen van een beroepsschrift staat
open voor belanghebbenden die:
• tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren
hebben gebracht bij het college;
• aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun
zienswijze bij het college naar voren te brengen.
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd
aan de rechtbank.
Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een
beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit
besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening

VERLEENDE ONTHEFFING

Carnavalsvereniging de Gaffel Aöskes voor het schenken van
zwakalcoholhoudende dranken tijdens het Sterrengala &
Jeugdgala aan de Gronausestraat 107, 7581 CE Losser op de
volgende dagen en tijden:
- Vrijdag 8 februari 2019 van 18.30 uur tot 21.30 uur.
- Zaterdag 9 februari 2019 van 18.45 uur tot zondag 10
februari 02.00 uur.
Datum bekendmaking 7 december 2018
Carnavalsvereniging de Gaffel Aöskes voor het schenken van
zwakalcoholhoudende dranken tijdens de Sleuteloverdracht
(Carnaval) in de grote zaal in ‘t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1,
7581 AG Losser op de volgende dagen en tijden:
- Zaterdag 2 maart 2019 van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Datum bekendmaking 10 december 2018
Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een 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.
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 voor de volgende percelen:
- Bentheimerstraat 64, 7587 NJ de Lutte, kadastraal bekend
LSR00, sectie D, nummer 2702.
Datum bekendmaking 12 december 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
GEBRUIKSMELDINGEN
Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:
- Brandveilig gebruiken van een gebouw gelegen op het perceel Kloppenstraat 10A, 7581 ED Losser.
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.

BEKENDMAKINGEN
BELEIDSREGEL WET BIBOB 2019
De burgemeester en het college van Losser, ieder voorzover
het de eigen bevoegdheid betreft heeft op 11 december 2018
ingestemd met de beleidsregel Wet Bibob 2019 gemeente Losser. De Beleidsregel Wet Bibob 2018 gemeente Losser vastgesteld d.d. 19 december 2017 wordt hierbij ingetrokken.
Het beleid treedt in werking op de dag na bekendmaking. Een
kopie van het beleid is in te zien op www.overheid.nl
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WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor:
- Een rioolgemaal aan de Glanerbrugstraat 76, 7585 PM
Glane.
- Een rioolgemaal aan de Welpeloweg 7A, 7586 BJ Overdinkel.
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.

WET GELUIDHINDER
KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT HOGERE
GRENSWAARDE
Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maken
bekend dat zij in het kader van de Wet Geluidhinder voornemens is om voor een nieuw te bouwen woning op het perceel
naast Lutterstraat 61 te Losser een hogere grenswaarde van 53
dB vast te stellen met betrekking tot wegverkeerslawaai op de
Lutterstraat.
Ter inzagelegging
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met
ingang van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Zienswijzen
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging bij het college van burgemeester en wethouders van
Losser zienswijzen naar voren brengen. Deze zienswijze dient
bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en moeten worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders van
Losser, postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

