www.losser.nl

OPENBARE VERGADERINGEN

Woensdag 1 augustus 2018
•

zaterdag 15 september 2018 (vanaf 12.00 uur) tot en
met zondag 16 september 2018 (01.00 uur).
Datum bekendmaking 23 juli 2018.

-

GEMEENTERAAD MET ZOMERRECES
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.
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.

BESTEMMINGSPLANNEN
Dinsdag 17 juli was de laatste raadsvergadering voor het
zomerreces.
Met een vergadering van de commissie Bestuur en Samenleving en van de commissie Ruimte op dinsdag 4 september
begint de gemeenteraad fris en uitgerust aan de tweede helft
van dit politieke jaar.

ONTWERP PARAPLUBESTEMMINGSPLAN STANDPLAATSEN
GEMEENTE LOSSER
Het college van Burgemeester en wethouders van Losser
maakt bekend dat, met ingang van 2 augustus 2018 gedurende
6 weken, voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerp
“Paraplubestemmingsplan standplaatsen gemeente Losser”.

De raadsleden wensen alle inwoners prettige vakantie.

Omschrijving plan
Het college van Burgemeester en wethouders van Losser heeft
op 22 mei 2018 de ‘Nota standplaatsen gemeente Losser’
vastgesteld. Dit beleid dient ook juridisch-planologisch
doorvertaald te worden. Één van de aspecten waar een standplaats aan moet voldoen, is dat het moet passen binnen de
bepalingen van het bestemmingsplan. Het ‘Paraplubestemmingsplan standplaatsen gemeente Losser’ herziet de
geldende bestemmingsplannen gelijktijdig op één onderdeel,
in dit geval het opnemen van standplaatsen voor ambulante
handel. Hiermee wordt juridisch-planologisch geregeld dat het
innemen van een standplaats op de daarvoor aangewezen
plekken niet meer strijdig is met het bestemmingsplan.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
-

Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de op
zondag 21 oktober 2018 te houden St. Gerardus Majella
bedevaart, in en rondom de R.K. kerk te Overdinkel, de
volgende wegen in beide richtingen gesloten te verklaren
voor al het verkeer:
•
Hoofdstraat, gelegen tussen de Kerkhofweg en de
Willem Gamestraat;
op de volgende dag en tijden:
•
zondag 21 oktober 2018, vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur.
Datum bekendmaking 20 juli 2018.
-

Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met het Johma
Jubileumfestijn, op zaterdag 15 september 2018, de volgende
wegen in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle
verkeer:
•
Raadhuisplein;
op de volgende dagen en tijden:
•
vrijdag 14 september 2018 (vanaf 10.00 uur) tot en
met zondag 16 september 2018 (tot 24.00 uur), in
verband met het opbouwen en afbreken van het
evenement;
- Raadhuisstraat, tussen St. Maartenstraat en Kerkstraat;
- Teylersstraat;
- Kerkstraat, tussen Roberinkstraat en St. Maartenstraat;
- Martinusplein en betreffende het parkeerterrein, in verband
met het inrichten van taxistandplaatsen en het waarborgen
van de aan- en afrijroute van de taxi’s;
op de volgende dagen en tijden:
•
zaterdag 15 september 2018 (vanaf 12.00 uur) tot en
met zondag 16 september 2018 (01.00 uur);

Voorts het eenrichtingsverkeer in de Roberinkstraat om te zetten. De rijrichting zal zijn vanaf Kerkstraat richting Brinkstraat,
op de volgende dag(en) en tijden:
•
zaterdag 15 september 2018 (vanaf 12.00 uur) tot en
met zondag 16 september 2018 (01.00 uur);
En het eenrichtingsverkeer in de Brinkstraat, tussen Teylerstraat
en Bernard Leurinkstraat, om
te zetten. De rijrichting zal zijn vanaf Teylerstraat richting
Bernard Leurinkstraat,
op de volgende dag(en) en tijden:

-

Inzien bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan 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.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging (2 augustus 2018
t/m 12 september 2018) kan iedereen schriftelijk of mondeling
zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad 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.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Verbouwen van een woning op het perceel het Haverkotte 28,
7587 BT de Lutte.
- Aanleggen van een nieuwe inrit op het perceel Brinkstraat 50,
7581 GD Losser.
- Uitbreiden van een bedrijfshal op het perceel Luttermolenweg
15, 7587 RH de Lutte.
- Uitbreiden van een bedrijfshal van de carnavalsvereniging op
het perceel Pastoor Rudingpad 12/12A, 7587 AP de Lutte.
- Uitvoeren van een beperkte milieutoets op het perceel
Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel.
- Verbouwen van een garage tot schoonheidssalon op het

-

-

Officiële publicaties
perceel Pelikaanstraat 1, 7581 SZ Losser.
Afwijken van het bestemmingsplan (fase 1) op het perceel
Lutterstraat 61, 7581 BT Losser.
Bouwen van een overkapping op het perceel Enschedesestraat
72, 7582 PN Losser.
Bouwen van een schuur ten behoeve van opslag van materieel
voor het onderhoud van het landgoed op een perceel
kadastraal bekend LSR00, sectie A, nummer 3275, nabij Lutterzandweg 19, 7588 PB Beuningen.
Kappen van 1 eikenboom op het perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie A, nummer 2637 nabij Pastoor Bolscherstraat 2,
7588 RS Beuningen.

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 voor een omgevingsvergunning voor het
uitbreiden van de woning op het perceel Kerkhofweg 63,
7586 AG Overdinkel. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk
3 september
Datum bekendmaking 20 juli 2018.

-

-

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan op het perceel Sportlaan 46,
7581 BZ Losser.
Datum bekendmaking 26 juli 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;

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

De officiële publicaties van de gemeente Losser, uitgave woensdag 1 augustus 2018

-

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

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitvoeren
van diverse werkzaamheden op gronden gelegen nabij
Postweg 45, 7587 PC de Lutte, kadastraal bekend LSR00,
sectie G, nummers 392, 394, 720 en 3332.
Datum bekendmaking 20 juli 2018.

-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een bijgebouw (ter vervanging van te slopen bijgebouwtjes) op het perceel Koopsweg 16, 7587 PM de Lutte.
Datum bekendmaking 25 juli 2018.
-

APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke
Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
Parochie Maria Vlucht, Gronausestraat 4, 7581 CG in Losser
voor het houden van de Gerardus Majella bedevaart in het
Gerardus Majella park, Hoofdstraat 76, 7586 BV in Overdinkel
op zondag 21 oktober 2018 van 10.30 tot 14.30 uur.¹
Datum bekendmaking 20 juli 2018.
-

Stichting Sportveld Beuningen, Lomanskamp 3, 7588 SC
Beuningen voor het houden van het evenement ‘Dorpsfeest
Beuningen’ aan de Beuningerstraat 64, 7588 RH Beuningen
op de volgende dagen en tijden;
- Vrijdag 28 september 2018 van 16:00 uur tot 23:00 uur.
- Zaterdag 29 september 2018 van 13:00 uur tot zondag 30
september 01:00 uur.
- Zondag 30 september 2018 van 12:00 uur tot en met 20:00
uur. ¹
Datum bekendmaking 24 juli 2018.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen
en uitbreiden van een bedrijfswoning op het perceel Hoge
Kaviksweg 5, 7587 LP de Lutte.
Datum bekendmaking 25 juli 2018.
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken
van het bestemmingsplan voor het wijzigen van het gebruik
van een vrijstaand bijgebouw in een bed- and breakfast verblijf dat direct gekoppeld is aan de woning Middelkampweg
3, 7587 ML de Lutte.
Datum bekendmaking 25 juli 2018.
-

-

Johma Salades B.V., De Pol 35, 7581 CZ Losser voor het
houden van het evenement ‘Johma geeft een feestje’
aan het Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser op zaterdag 15
september 2018 van 10.00 uur tot en met 01.00 uur. ¹
Datum bekendmaking 20 juli 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.

-

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.

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:

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel
Spechtstraat 3, 7587 BB de Lutte.
- Slopen van een bijgebouw op het perceel Enschedesestraat
17, 7582 AE Losser.
- Slopen van een bijgebouw op het perceel Kremersveenweg
24, 7585 PP Glane.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel
Aalsgaardenstraat 11, 7582 AB Losser.
- Verwijderen van asbest uit een voor-, zij- en achtergevel op
het perceel Bernard Leurinkstraat 93, 7581 AZ Losser.
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.
GEBRUIKSMELDINGEN
Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een
gebruiksmelding ingediend voor het:
- Brandveilig gebruiken van sporthal De Fakkel op het perceel
Gronausestraat 107, 7581 CE 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

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.

R.G. Hoevers, Hannekerveldweg 46, 7581 BD Losser voor
het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de
Brueghel op het Martinusplein 1 in Losser op de volgende
dagen en tijden;
- Vrijdag 31 augustus 2018 van 10.00 uur tot 00.00 uur;
- Zaterdag 1 september 2018 van 00.00 tot 02.00 uur;
- Zaterdag 1 september 2018 van 10.00 uur tot 00.00 uur;
- Zondag 2 september 2018 van 00.00 tot 02.00 uur;
- Zondag 2 september 2018 van 13.00 uur tot 21.00 uur.
Datum bekenmaking 25 juli 2018.

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:

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.

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 op het perceel Honingloweg
4, 7581 PK Losser.
- Het veranderen van de inrichting op het perceel Harbertweg
2, 7588 RD Beuningen.
- Het veranderen van de inrichting op het perceel
Denekamperstraat 36, 7588 PW Beuningen.
- Het wijzigen van de inrichting op het perceel Hoge
Kaviksweg 5, 7587 LP de Lutte.
- Het starten ven een bedrijfsverzamellocatie op het perceel
Lossersestraat 64, 7587 PZ de Lutte.

-

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.

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.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen
van een al eerder verleende vergunning voor het bouwen
van een landhuis op het perceel Tankenbergweg 5, 7587 MK
de Lutte.
Datum bekendmaking 20 juli 2018.

