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Woensdag 19 september 2018

OPENBARE VERGADERINGEN
VERGADERINGEN ZONNEPARK DRIELANDWEG
De gemeenteraad is op 17 juli jl. in meerderheid akkoord gegaan met een eerste stap voor de aanleg van een zonnepark
aan de Drielandweg. Aan de realisering zijn diverse voorwaarden verbonden. Deze zijn de afgelopen tijd uitgewerkt samen
met de aanvrager en de buurtbewoners. Ook hebben inwoners
de mogelijkheid gehad om bezwaren (zienswijzen) in te dienen. De komende weken neemt de raad een definitief besluit
Dinsdag 25 september 19.30 uur
Dinsdag 2 oktober
na afloop
commissie

Commissie Ruimte
Gemeenteraad

Het voorstel aan de raad van het college van burgemeester en
wethouders en de reacties op de ingediende zienswijzen staan
op de website van de gemeente: www.losser.nl bij het onderdeel Bestuur.

Inspraak tijdens vergadering commissie
Ruimte 25 september
Inwoners en instellingen kunnen in gesprek gaan met de
commissieleden. Als u over het agendapunt Zonnepark
mee wilt praten dan 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 053-5377290.
Spreektijd per inspreker is maximaal 5 minuten.
Inspreken bij de raadsvergadering is niet mogelijk.

COMMISSIE BESTUUR EN SAMENLEVING 25 SEPTEMBER
De geplande vergadering van deze commissie vervalt wegens
gebrek aan agendapunten.
COMMISSIE RUIMTE 2 OKTOBER
Op dinsdag 2 oktober wordt een vergadering van de commissie Ruimte gehouden, aanvang 19.30 uur. Deze wordt gehouden in de Grote Zaal van ‘t Lossers Hoes. De vergadering is
openbaar en iedereen is dan ook van harte welkom. De koffie
staat klaar.
De agenda voor deze commissie is o.a.
a. Structuurvisie Losser
b. Energiefonds
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken bij het onderdeel Bestuur.

Live-uitzending vergaderingen
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.

BESTEMMINGSPLANNEN
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “LOSSER DORP, PARTIËLE HERZIENING OLDENZAALSESTRAAT 71 TE LOSSER”
Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat,
met ingang van 20 september 2019 gedurende 6 weken, voor
iedereen ter inzage ligt, het bestemmingsplan “Losser dorp,
partiële herziening Oldenzaalsestraat 71 Losser”. De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 11 september 2018 ongewijzigd vastgesteld.

Omschrijving plan
Het bestemmingsplan beoogt de bouw van 3 woningen en
een fysiotherapie ruimte mogelijk te maken op het perceel van
voormalig café de Klomp en de naastgelegen woning aan de
Oldenzaalsestraat 71 te Losser.
Inzien bestemmingsplan
Het bestemmingsplan kan 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
Gedurende de inzagetermijn kan:
• een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft
gemaakt;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet
in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad in
te dienen;
schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500
EA Den Haag. Een beroepschrift moet worden ondertekend en
tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich
richt, alsmede de gronden van het beroep.
Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in
werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.

Officiële publicaties

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.
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 verbouwen van een woonhuis op het perceel Hoofdstraat 11, 7586
BK Overdinkel.
Datum bekendmaking 7 september 2018.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitvoeren
van werkzaamheden op 8 locaties in de Dinkel waaronder
oeverherstel en het verwijderen van aanzanding bij de Aarninksbrug en de Kribbenburg in Losser en de Lutte.
Datum bekendmaking 10 september 2018.

-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op het perceel Pastoor van Laakstraat 67,
7586 CB Overdinkel.
Datum bekendmaking 10 september 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van vier woningen op de percelen Dingshof 10, 12, 14 en
16, 7581 WP Losser.
Datum bekendmaking 10 september 2018.

Losser, 19 september 2018
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbou-

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- Bouwen van een kinderdagverblijf op het perceel Honingloweg 30, 7581 PK Losser.
- Melden brandveilig gebruik Kulturhus Trefhuus, Prins
Hendrikstraat 1, 7586 BG Overdinkel.
- Melden brandveilig gebruik voor het plaatsen van een tent
naast het horecabedrijf op het perceel Smalmaatstraat 55,
7581 HH 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.
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:
-

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een werktuigenberging op het perceel Denekamperstraat 39, 7588 PV Beuningen. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 24 oktober 2018.
Datum bekendmaking 13 september 2018.

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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wen van een woning op het perceel het Haverkotte 28, 7587
BT de Lutte.
Datum bekendmaking 13 september 2018.

MELDINGEN

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
van een bedrijfshal op het perceel Pastoor Rudingpad 12,
7587 AP de Lutte.
Datum bekendmaking 13 september 2018.

SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbest op het perceel Wethouder
Hassingstraat 76, 7586 CR Overdinkel.

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.

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 de inrichting, deze wordt uitgebreid
met een nieuwe vleesvarkensstal, op het perceel Lossersedijk
21, 7587 RB de Lutte.
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.

