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Woensdag 1 juni 2022

OPENBARE VERGADERINGEN
VERGADERING GEMEENTERAAD 7 JUNI 2022

Omschrijving plan
Het plan voorziet in een Rood voor Rood ontwikkeling aan het
voormalige agrarische bedrijfsperceel aan de Beuningerstraat
8 in de Lutte. De ontwikkeling ziet toe op de sloop van landschapsontsierende bebouwing, sanering van overtollige erfverharding en landschappelijke inpassing. Ter compensatie wordt
het recht op een compensatiewoning verkregen. De geldende
agrarische bedrijfsbestemming wordt gewijzigd naar een woonbestemming.
Inzien wijzigingsplan
Het vastgestelde wijzigingsplan kan met ingang van donderdag
2 juni 2022 tot en met woensdag 13 juli 2022 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels met bijlagen)
en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via
www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Op dinsdag 7 juni wordt er een (besluitvormende) raadsvergadering gehouden. Aanvang van de vergadering is om 19.30
uur en vindt plaats in ’t Lossers Hoes, Raadshuisplein 1 te Losser. Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering
digitaal of vanaf de publieke tribune bij te wonen.
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken bij het onderdeel Bestuur.
Agenda:
1.
Opening
2.
Vaststelling agenda
3.
Vaststelling verslag besluitvormende vergadering
10-05-2022
4.
Ingekomen stukken
5a. Toelating raadsleden
5b. Installatie raadsleden
6.
Vaststelling bestemmingsplan De Muchte
7.
Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening
Bentheimerstraat 53-55
8.
Begrotingen gemeenschappelijke regelingen 2023
9.
Bekrachtigen geheimhouding stukken ENSIA
verantwoording 2021
10. Afvaardiging AB EUREGIO
11. Weigering VVGB Deppenbroekweg 1 te Losser
(Handelsonderneming Kienhuis)
12. Moties vreemd aan de orde van de dag
13. Bespreken coalitieakkoord 2022-2026
14. Afscheid wethouder Nijhuis
15a. Benoeming wethouders
15b. Installatie wethouders
16. Sluiting
Live-uitzending vergaderingen
De gemeenteraadsvergaderingen zijn live (in beeld en geluid)
te volgen op de website van de gemeente: www.losser.nl bij
het onderdeel Bestuur.

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
BEPERKTE OPENINGSTIJDEN
Maandag 6 juni is het tweede pinksterdag.
De gemeente Losser is dan gesloten.

BESTEMMINGSPLAN
VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN “BESTEMMINGSPLAN
BUITENGEBIED WIJZIGINGSPLAN BEUNINGERSTRAAT 8
DE LUTTE”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken
bekend dat op 24 mei 2022 is vastgesteld: het wijzigingsplan
“Bestemmingsplan Buitengebied wijzigingsplan Beuningerstraat 8 de Lutte” met ID nummer NL.IMRO.0168.BP008
vzp20wp001-0401.

Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kan een belanghebbende tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Officiële publicaties
-

Hemelse pleinfeesten op de parkeerplaats aan het Raad
huisplein 1, 7581 AG in Losser op onderstaande dagen
en tijden:
Donderdag 26 mei 2022 van 16:00 uur tot en met
vrijdag 27 mei 2022 02:00 uur
Vrijdag 27 mei 2022 van 19:00 uur tot en met zaterdag
28 mei 2022 02:00 uur
Zaterdag 28 mei 2022 van 14:00 uur tot en met
zondag 29 mei 2022 02:00 uur
Zondag 29 mei 2022 van 14:00 uur tot en met 21:00
uur.
Zaaknummer 21Z02942.
Datum bekendmaking 23 mei 2022.
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.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in
werking daags na afloop van de beroepstermijn.
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend (dit kan ook
online via het Digitaal Loket van de Raad van State), treedt het
besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
Losser, 2 juni 2022

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Plaatsen van een tuinmuur op het perceel Weidemolenweg
6, 7587 SL de Lutte, zaaknummer 22Z01176.
- Afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het
splitsen van het bestaande hoofdgebouw in 2 zelfstandige
wooneenheden op het perceel Bentheimerstraat 6, 7587
NH de Lutte, zaaknummer 22Z01178.
- Kappen van 2 eiken ten behoeve van een inbreidingsplan
een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer
4709 aan de Zweermanstraat in Losser, zaaknummer
22Z01180.
- Plaatsen van een kap op de garage op het perceel Ambachtstraat 19, 7587 BX de Lutte, zaaknummer 22Z01205.
- Aanbrengen van reclame op het perceel De Brink 48A, 7581
JB Losser, zaaknummer 22Z01206.
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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend voor het houden
van het evenement:

www.losser.nl

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
08.45 - 16.30 uur
Woensdag
08.45 - 16.30 uur
Afhalen van uw aangevraagde paspoort/ID-kaart/
rijbewijs bij de receptie in ‘t Losssers hoes
Elke werkdag van 09.00-16.30, zonder afspraak. Vraagt u
uw paspoort / ID-kaart in Enschede aan? Dn haalt u het
in Enschede op.
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 juni 2022

VERLEENDE ONTHEFFING OP GROND VAN DE
ALCOHOLWET
Op grond van artikel 35 van de Alcoholwet is de volgende ontheffing verleend voor het schenken van zwakalcoholhoudende
dranken tijdens:
Afscheid wethouder dhr. Nijhuis, raadhuisplein 1, 7581 AG in
Losser op de volgende dagen en tijden:
- 9 juni 2022 van 14:30 uur tot en met 19:30 uur
Zaaknummer 22Z01107
Datum bekendmaking 23 mei 2022

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
van de woning boven de aanbouw op het perceel Warmelo
12, 7581 RG Losser, zaaknummer 22Z00374.

Datum bekendmaking 19 mei 2022.
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het intern verbouwen (constructieve wijzigingen) van een woonhuis op
het perceel het Welpelo 29, 7586 DB Overdinkel,
zaaknummer 22Z00885.
Datum bekendmaking 20 mei 2022.
-

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.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een garage op het perceel Zweermanstraat 18, 7582
AN Losser, zaaknummer 22Z00703.
Datum bekendmaking 20 mei 2022.
-

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 overkapping en een carport op het perceel Hogenhof 2, 7581 WL Losser, zaaknummer 22Z00062.
Datum bekendmaking 20 mei 2022.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
van 3 vakantiehuisjes en het bouwen van een gezamenlijke
schuur/berging op de percelen Kampbrugweg 15, 17 en 19,
7588 RK Beuningen, zaaknummer 22Z00095.
Datum bekendmaking 20 mei 2022.
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.

MELDINGEN

SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbest op het perceel Beuningerstraat 71,
7588 RG Beuningen, zaaknummer 22Z01154.

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.

