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Woensdag 1 november 2017

OPENBARE VERGADERINGEN
FRACTIEVERGADERINGEN 7 NOVEMBER
De verschillende fracties (politieke partijen) bereiden zich in de
week voor de raadsvergadering van 13 november voor op deze
vergadering. De meeste fracties op dinsdag 7 november en in
Het Trefhuus in Overdinkel. Ze doen dat tijdens de zogenaamde fractievergaderingen. Deze vergaderingen beginnen
om 19.30 uur.
Als u vragen, standpunten of opmerkingen heeft over zaken
die de gemeenteraad aangaan en u vindt dat de fracties dit
moeten weten dan kunt u deze bijeenkomsten bezoeken. Dit
moet wel op afspraak. U kunt hiervoor de fractievoorzitters telefonisch benaderen:
Burgerforum
CDA
D66
VVD
SDGL/PvdA

Lies ter Haar
Ellen Visschedijk
Jaimi van Essen
Harry Heegen
Chris Bodewes

06-13052895
06-81454379
06-51984977
06-48136488
06-81607952

Uiteraard kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot een raadslid
dat u kent.

VERGADERING GEMEENTERAAD MAANDAG 13 NOVEMBER
De raadsvergadering over de begroting 2018 is niet op de gebruikelijke vergaderdag “de dinsdag”, maar op een maandag,
en ook de aanvangstijd voor deze vergadering is afwijkend.
De vergadering wordt gehouden op maandag 13 november
en begint om 16.00 uur.
Naast de begroting staan o.a. de volgende punten op de
agenda;
•
Aanpak Woonoverlast
•
Vangnetregeling Participatiewet
•
Verordening Maatschappelijke ondersteuning
•
Inkomenstoeslag Participatiewet
In de Week van Losser van volgende week meer informatie over
de agenda. Deze staat ook op de website van de gemeente bij
het onderdeel Bestuur: www.losser.nl.

NIEUWS UIT HET GEMEENTEHUIS
AANKONDIGING WEGWERKZAAMHEDEN
Het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen in
de Gronausestraat en Glanergrensweg te Glane
In opdracht van de gemeente Losser en in samenwerking met
de dorpsraad Glane, worden op donderdag 2 november en op
vrijdag 3 november a.s. snelheidsremmende maatregelen aangebracht op de volgende locaties:
•
Gronausestraat t.h.v. de brug over de Glanerbeek;
•
Gronausestraat t.h.v. de panden nrs. 335, 363, 433, 443;
461 en 469;
•
Glanergrensweg t.h.v. de panden nrs. 12 en 23.
Het verkeer kan, met enige hinder, gebruik blijven maken van
beide wegen.
Wij verzoeken u om tijdelijke verkeersmaatregelen in acht te
nemen en aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen.
Wij vertrouwen er op dat u begrip heeft voor de situatie.

ZORGAANBIEDERS HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING
TWENTSE GEMEENTEN VOOR 2018 BEKEND
De inwoners van Twentse gemeenten zijn vanaf 1 januari 2018

wederom verzekerd van goede ondersteuning bij het huishouden. 13 gemeenten hebben gezamenlijk een aanbesteding
voor huishoudelijke ondersteuning doorlopen. De tijdstippen
van definitieve gunning van de 13 gemeenten wijken enigszins
af.
Voor de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Twenterand is de gunning op 25 oktober definitief
geworden. Voor Almelo en Wierden is de gunning op 27 oktober 12.00 uur definitief en voor Hengelo op 6 november 12.00
uur. Rijssen-Holten heeft apart een aanbesteding georganiseerd.
In iedere gemeente zijn per 1 januari 2018 voldoende zorgaanbieders gecontracteerd die huishoudelijke ondersteuning leveren. Iedere cliënt blijft verzekerd van goede en voldoende
ondersteuning bij het huishouden.
Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
(Wmo 2015) ondersteunen gemeenten hun inwoners bij het zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven. Eén van de
maatwerkvoorzieningen die hiervoor kunnen worden ingezet
is de huishoudelijke ondersteuning. Deze wordt ingezet als inwoners niet meer op eigen kracht of met behulp van hun sociale netwerk hun huis schoon en leefbaar kunnen houden.
Huishoudelijke taken worden dan overgenomen door een
hulp.
Aantal te contracteren aanbieders beperkt
Bij de beoordeling van de inschrijvers is er naast formele aanbestedingsvereisten ook aandacht besteed aan kwaliteitsaspecten en de wens van meerdere gemeenten om een
maximum te verbinden aan het aantal te contracteren aanbieders zonder dat de capaciteit in het geding komt.
Nieuw beleid huishoudelijke ondersteuning
In mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep richtinggevende uitspraken gedaan over de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning onder de Wmo 2015. Naar
aanleiding van deze uitspraken hebben de 13 Twentse gemeenten hun beleid aangepast. In plaats van twee pakketten
is er nu één basismodule voor een schoon en leefbaar huis en
vijf aanvullende modules die waar nodig kunnen worden ingezet. De aanbesteding is gebaseerd op dit nieuwe beleid. Met
de nieuwe contracten zijn de gemeenten beter in staat om bij
iedere cliënt maatwerk te leveren op basis van de Wmo 2015.
Inwoners die als gevolg van de aanbesteding in 2018 huishoudelijke ondersteuning van een andere aanbieder krijgen, ontvangen binnenkort bericht met aanvullende informatie van
hun gemeente. De aanbesteding heeft geen gevolgen voor de
omvang van de ondersteuning bij het huishouden.
De volgende gemeenten hebben samengewerkt in de aanbesteding: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen,
Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- Bouwen van een woning op het perceel Beltmolen 14, 7587
RL De Lutte.
- Bouwen van een 2-onder-1 kap woning op het perceel Poldermolen 11, 7587 SC De Lutte.
- Bouwen van een 2-onder-1 kap woning op het perceel Poldermolen 13, 7587 SC De Lutte.
- Brandveilig gebruiken van een pand op het perceel Bentheimerstraat 80, 7587 NJ De Lutte.
- Bouwen van een bedrijfswoning met bijbehorende bijge

Officiële publicaties

-

bouwen op een perceel kadastraal bekend sectie H, nummer 6960 aan de Oldenzaalsestraat in Losser.
Kappen van een 15 bomen op het perceel Oldenzaalsestraat 123, 7581 PZ Losser.
Kappen van een krulwilg op het perceel Kerkhofweg 183,
7586 AD Overdinkel.

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 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
-

Alink Bakkerij B.V., de heer J.A.B. Alink, de Brink 3, 7581 JC
Losser voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen en andere zoetwaren op 30 december
2017 en 31 december 2017 voor de ingang van bakkerij
Alink in winkelcentrum De Brink.

Datum bekendmaking 20 oktober 2017
Op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende ontheffing verleend aan:
-

VolkerRail B.V., de heer Schipholt, Postbus 240, 4130 EE Vianen UT voor het gebruik van geluid producerend materiaal tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de spoorwegovergang aan de Lossersestraat op onderstaande dagen en
tijden:
•
In de nacht van 18 op 19 november 2017 van 00.30
uur tot 6.15 uur

Adressen en telefoonnummers gemeente Losser
Telefoon:
(053) 537 7444
Emailadres:
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 november 2017

•

In de nacht van 19 op 20 november 2017 van 00.30 uur
tot 6.15 uur.

desestraat in Losser, kadastraal bekend als LSR00, sectie H,
nummer 4800.
Datum bekendmaking 23 oktober 2017.

Datum bekendmaking 20 oktober 2017
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
-

Madrie B.V., de heer N.R. Stijger, Lutterzandweg 16, 7587 LH
De Lutte voor het houden van de Landgoed Twente Fair op
de volgende dagen en tijden:
•
Zaterdag 28 oktober 2017 van 10.00 uur tot 18.00 uur;
•
Zondag 29 oktober 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur. ¹

Datum bekendmaking 20 oktober 2017
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 uitbreiden
van een woning op het perceel Lutterstraat 113, 7581 PL
Losser.
Datum bekendmaking 20 oktober 2017.

-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vergroten
van een woning op het perceel Muchteweg 12, 7582 AL Losser.
Datum bekendmaking 23 oktober 2017.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van verschillende bomen op een perceel gelegen aan de
Kranengoorweg in Losser, kadastraal bekend als LSR00, sectie Q, nummer 108 en een perceel gelegen aan de Ensche-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van een kastanjeboom op een perceel Kerkhofweg 54, 7586
AK Overdinkel.
Datum bekendmaking 26 oktober 2017.
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.

VERLEENDE ONTHEFFING
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 in de jaren 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019 voor
de volgende percelen gelegen aan de:
- Snippertweg in Losser, kadastraal bekend gemeente Losser,
sectie H, nummer 6403. Deze aanvraag geldt ook voor een
paasvuur.
- Kampbrugweg 11 in Beuningen, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie A, nummer 2907.
- Puntbeekweg in Beuningen, kadastraal bekend gemeente
Losser, sectie P, nummer 412.
Het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april.
Datum bekendmaking 27 oktober 2017.
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.

MILIEUEFFECTRAPPORT
Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit
Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten
dat er geen milieueffectrapport (m.e.r.) hoeft te worden gemaakt voor het wijzigen van de inrichting:
- H.A.G.M. Kwekkeboom, Willemsweg 3, 7582 PW Losser.
Datum bekendmaking
Tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing is alleen bezwaar- of
beroep mogelijk als deze beslissing de belanghebbende, los
van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang
treft. Verder staat er tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing
geen direct bezwaar en beroep open. Mocht een belanghebbende, anders dan de initiatiefnemer, het niet eens zijn met de
gevolgde procedure, dan kan bezwaar of beroep worden ingediend bij het besluit in het kader waarvan de m.e.r.-beoordeling
plaatsvond.
Behoudens bovenstaande kunnen belanghebbende op grond
van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de
datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend
en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het
bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, Raadhuisplein 1, 7581
AG LOSSER.

BEKENDMAKINGEN
WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor:
- Sportclub Overdinkel, Tweelenbeecke 12, 7586 AZ Overdinkel.
- Gemeente Losser, nabij het Welpelo 47, 7586 DC 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.

