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Officiële publicaties

Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

OPENBARE VERGADERINGEN
MEEPRATEN MAG …..
De leden van de gemeenteraad nodigen inwoners uit om mee te praten. Dit om de toegankelijkheid naar de politiek te verlagen. De
gesprekken vinden plaats in kleine setting, met
een vertegenwoordiging van de fracties.
Ook de komende maand neemt de gemeenteraad de nodige
besluiten. Inwoners kunnen hierover meepraten. Deze gesprekken vinden wel fysiek plaats, dit mag echter ook schriftelijk.
Heeft u behoefte om mee te praten over één van de onderstaande onderwerpen dan kunt u contact op nemen met de
griffie (griffie@losser.nl).
Dit kan tot en met 3 september a.s.
De gesprekken zijn op dinsdagavond 7 september.
De komende maand neemt de gemeenteraad besluiten over
de volgende onderwerpen:
1. Integrale Laadvisie Losser;
2. Concept leverings- en verwerkingsovereenkomst
huishoudelijke afvalstoffen;
3. Integraal Huisvestingsplan Losser (IHP);
4. Verordening BIZ Centrum Losser.
Heeft u behoefte om mee te praten over één van deze onderwerpen dan kunt u contact op nemen met de griffie
(griffie@losser.nl). Op de website van de gemeente staan de
raadsvoorstellen: www.losser.nl bij onderdeel Bestuur en de
Beeldvormende vergadering van 7 september.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor
het:
- Interne doorbraak voor de sanitaire ruimte welke gebruikt
wordt voor de kinderopvang op het perceel Markeweg 2,
7582 BD Losser.
- Verbouwen en uitbreiden van een woning op het perceel
Muchteweg 6, 7582 AL 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:
-

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen
van 8 levensloopbestendige 2-onder-1 kap woningen de
percelen Julianastraat 54 tot en met 68, 7586 AX Losser . De
beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 6 oktober 2021.
Datum bekendmaking 25 augustus 2021.
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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
MELDINGEN

BESLUITEN OMGEVINGSRECHT:
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
SLOOPMELDINGEN
omgevingsrecht heeft besloten:
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
- Slopen van een pand op het perceel De Brink 2, 7581 JA Losvan een bedrijfspand op het perceel Ambachtstraat 12,
ser.
7587 BW de Lutte.
- Verwijderen van asbesthoudend materiaal op het perceel Prins
Datum bekendmaking 20 augustus 2021.
Hendrikstraat 14, 7586 BG Overdinkel.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
van een woning door middel van het plaatsen van een kap
op het aangebouwde bijgebouw op het perceel Tjaskermolen 5, 7587 RM de Lutte.
Datum bekendmaking 25 augustus 2021.

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.

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.
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
WET MILIEUBEHEER
treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit
Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover
ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor het:
vindt u op de website www.rechtspraak.nl.
Openen van een restaurant met de nadruk op afhaal- en
bezorgservice aan de Gronausestraat 13, 7581 CC Losser.
KENNISGEVING DEFINITIEF BESLUIT UITGEBREIDE
VOORBEREIDINGSPROCEDURE
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt
open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hierbekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
voor tijdens de openingstijden contact opnemen met het team
omgevingsrecht heeft besloten:
Plannen, vergunnen en handhaven.
• Een omgevingsvergunning gedeeltelijk in te trekken voor
het verwijderen van de gehele LPG-installatie (de tank, het
vulpunt en de afleverzuil) naar aanleiding van het beëindigen van de opslag en verkoop van LPG op het perceel
Broekhoekweg 42, 7582 PT Losser.
Gedurende zes weken, ingaande op de dag na de kennisgeving
van het besluit, kan beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel,
sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop
van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij
dat deze beschikking ook na afloop van de beroepstermijn niet
in werking treedt, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Overijssel, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB
Zwolle. Wanneer binnen de beroepstermijn om een voorlopige
voorziening wordt verzocht, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

VERLEENDE ONTHEFFING
STOOKONTHEFFING
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer
is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2,
eerste lid van de Wet milieubeheer.
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens het stookseizoen van 1 november tot en met 30 april in het jaar
2021/2022 voor het volgende perceel:
- Gelegen achter Lomanskamp 16, 7588 SB Beuningen, kada
straal bekend LSR00, sectie A, nummer 3427.
Datum bekendmaking 25 augustus 2021.
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.

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
09.00 - 16.30 uur
Woensdag
09.00 - 16.30 uur
Afhalen van uw aangevraagde reisdocument/rijbewijs
bij de receptie in ‘t Lossers hoes
Elke werkdag van 9:00-16:30 kunnen inwoners, zonder
afspraak, hun document afhalen.
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

