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Woensdag 20 april 2022

NIEUWS VAN DE GEMEENTE

-

BEPERKTE OPENINGSTIJDEN
Op Koningsdag (27 april) is de gemeente Losser gesloten.
UITSCHRIJVING BASIS REGISTRATIE PERSONEN (BRP)
De gemeente heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de plek
waar deze personen wonen. Uit dit onderzoek blijkt dat wij dit
niet weten. De gemeente schrijft daarom deze personen uit (artikel 2.22 Wet BRP). Deze personen staan niet meer ingeschreven in Nederland. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld
uitkeringen, toeslagen, pensioen en zorg. Omdat wij niet weten
waar deze personen wonen informeren wij de personen in
deze krant.
Naam
R. Nordkamp
G.J. ter Denge

Geboortedatum
18-10-1980
08-12-1955

Uitgeschreven per
14-03-2022
14-03-2022

Bent u uitgeschreven en bent u het er niet mee eens?
Dan kunt u binnen 6 weken, na de datum van deze bekendmaking, bezwaar maken. Informatie over hoe u dit kunt doen leest
u op enschede.nl/bezwaar. Heeft u vragen of een opmerking?
Mail dan uw vraag naar adresonderzoek@losser.nl

VERKEERSMAATREGEL
Het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen per wegvak aan de
- Ambachtstraat te De Lutte;
- Tjaskermolen te De Lutte;
- Gronausestraat (t.p.v. Sporthal de Fakkel) te Losser;
- Lijsterbesstraat te Losser;
- Lutterstraat (t.p.v. ’t Nilants Ven) te Losser;
- Tweelenbeecke te Overdinkel,
voor het opladen van elektrische voertuigen.
Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft
besloten om aan bovengenoemde wegvakken twee parkeerplaatsen per wegvak aan te wijzen als locatie met als specifiek
doel het opladen van elektrische voertuigen.
Tot dit besluit is gekomen op basis van de GO-RAL (GeldersOverijsselse Regionale aanpak laadinfrastructuur), De Integrale
Laadvisie (en het bijbehorende plaatsingsbeleid) van de gemeente Losser en het feit dat in de concessie-overeenkomst
met Vattenfall InCharge voor gemeente Losser een verplichting
is opgenomen tot het (jaarlijks) pro-actief realiseren van 6
openbare laadpalen;
De besluiten zijn te raadplegen in het gemeenteblad op
www.officielebekendmakingen.nl en liggen met ingang van
22 April 2022 voor een periode van zes weken ter inzage in ’t
Lossers Hoes te Losser.
Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:
• Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur
tot 17:00 uur;
• Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
• Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.
Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van
verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, (7580 AB) Losser.

Uitbreiden van een ligboxenstal op het perceel Postweg 25,
7587 PB de Lutte. Zaaknummer 22Z00840.
Uitbreiden van een woning met een erker op het perceel
Hogeweg 189, 7582 CD Losser. Zaaknummer 22Z00854.

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.
BESLUIT BUITEN BEHANDELING
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt
bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet
bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:
-

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het vervangen van een raam in de voorgevel voor een dubbele deur
op het perceel Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser.
Zaaknummer 22Z00375.
Datum bekendmaking 11 april 2022.
-

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen
van een schuur op het perceel Bentheimerstraat 51A, 7587
NE de Lutte. Zaaknummer 22Z00123.
Datum bekendmaking 13 april 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.
VERLEENDE EN GEWEIGERDE VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend voor:
-

Het innemen van een standplaats voor het verstrekken van
informatie over het verduurzamen van woningen op vrijdag
22 april 2022 nabij de winkelwagenstalling op de parkeerplaats aan Langenkamp in Losser.
Datum bekendmaking 13 april 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.

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:
-

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET
- Uitbreiden van de hoofdbouw van de woning op het
perceel Lutterkerkpad 6A, 7587 NS de Lutte.
Zaaknummer 22Z00820.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een terrasoverkapping met berging op het perceel Bakkerskamp 28, 7582 HA Losser. Zaaknummer 22Z00669.
Datum bekendmaking 7 april 2022.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen
van een bedrijfswoning en een bedrijfshal op het perceel
Broekhoekweg 36, 7582 PT Losser. Zaaknummer 21Z02993.
Datum bekendmaking 7 april 2022.
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-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het
perceel Gronausestraat 193, 7581 CS Losser. Zaaknummer
22Z00448.
Datum bekendmaking 8 april 2022.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanpassen
van de gevel ten behoeve van het plaatsen van een geneesmiddelen uitgifte automaat op het perceel Bernard
Leurinkstraat 1, 7581 AR Losser. Zaaknummer 22Z00145.
Datum bekendmaking 8 april 2022.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 12 fijnsparren en 1 kronkelwilg op het perceel Binkhorsterkerkpad 14, 7587 RA de Lutte. Zaaknummer 22Z00747.
Datum bekendmaking 8 april 2022.

-

Een omgevingsvergunning te weigeren voor het kappen
van 4 bomen op het perceel Foksweg 13, 7588 PM Beuningen. Zaaknummer 22Z00717.
Datum bekendmaking 8 april 2022.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor een interne
constructieve wijziging van een pand op het perceel Kerkstraat 14, 7581 AB Losser. Zaaknummer 22Z00771.
Datum bekendmaking 11 april 2022.

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 20 april 2022

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 2 bomen op het perceel Tiekenveenweg 1, 7586 SB
Overdinkel. Zaaknummer 22Z00776.
Datum bekendmaking 13 april 2022.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor ombouwen
van een deel van de begane grond van een schuur tot bed
and breakfast op het perceel Zandhuizerweg 11, 7587 LA
de Lutte. Zaaknummer 22Z00769.
Datum bekendmaking 13 april 2022.

-

Het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens
afscheid wethouder mevrouw Prins, Raadhuisplein 1, 7581
AG Losser op de volgende dagen en tijden:
- Maandag 23 mei van 14:30 uur tot en met 19:30 uur
Datum bekendmaking 11 april 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.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens is om:
•

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en het kappen van bomen op een perceel kadastraal
bekend LSR00, sectie P, nummer 363 met het toekomstige
adres Holtweg 6, 7588 PC Beuningen te verlenen.
Zaaknummer 21Z01209.

Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden ligt met ingang van donderdag 21 april 2022 tot en
met woensdag 1 juni 2022 ter inzage in het gemeentehuis te
Losser.
Zienswijzen
Tegen de bovengenoemde voornemens kunnen (zowel mondeling als schriftelijk) door een ieder zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit
ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht
aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen
Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067,
8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs
niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel
de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen
wilt indienen, kunt u een afspraak maken met het team Plannen, vergunnen en handhaven. Zij zijn te bereiken via nummer
053-5377444.

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
filmpremière “De hongertocht”, Raadhuisplein 1, 7581 AG
Losser op de volgende dagen en tijden:
- Vrijdag 6 mei 2022 van 12:00 uur tot en met 23:59 uur ;
- Zaterdag 7 mei 2022 van 12:00 uur tot en met 23:59 uur;
- Zondag 8 mei 2022 van 12:00 uur tot en met23:59 uur.
Datum bekendmaking 11 april 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.
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.
VERLEENDE 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 ten behoeve van
een vreugdevuur (Paasvuur) op 1e Paasdag in 2022 voor het
volgende perceel:
- Enschedesestraat 73, 7582 PL Losser, kadastraal bekend L
SR00, sectie Q, nummer 30.Zaaknummer 22Z00824.
Datum bekendmaking 11 april 2022.
Nabij Gildehauserweg 31 7581 PE in Losser, kadastraal
bekend LSR00, sectie H, nummer 9347.
Zaaknummer 22Z00836.
Datum bekendmaking 13 april 2022.

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
KENNISGEVINGEN MOBIEL PUINBREKEN
Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4
van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:
1. Oude Nijeweeme B.V. te Langeveen
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet:
Beuningerstraat 42, 7588 RH Beuningen.
Periode: De werkzaamheden vinden gedurende 3 werkdagen plaats in de periode van 25 april 2022 tot en met 15 juli
2022.
Verwachte hoeveelheid: 800 ton.
Aard bouw- en sloopafval: gemengd puin
Geluid (bronvermogen): 111,0 dB(A)
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 1 dag
2. Loonbedrijf Beusink B.V.
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet:
Kloppenstraat 75-77, 7581 EB Losser.
De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 19 april
2022 tot en met uiterlijk 19 juli 2022.
Aard bouw- en sloopafval: gemengd puin
Verwachte hoeveelheid: 1000 ton
Geluid (bronvermogen): 118 dB(A)
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 7.6 dagen

-

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.

MELDINGEN

SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbesthoudend materiaal van een kippenschuur op het perceel Lossersedijk 14, 7587 RC de Lutte.
- Slopen van een bijgebouw (voormalige varkensschuur) en
het verwijderen van asbesthoudend materiaal op het
perceel Paandersdijk 6, 7588 PZ Beuningen.
- Saneren van een golfplaten dak van een schuur op het
perceel Chopinstraat 35, 7582 EH Losser.

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgevingen bezwaar in te
dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor
meer informatie kunt u bellen met het team Plannen, vergunnen en handhaven, telefoon 053-5377391.
INCIDENTELE FESTIVITEIT
Er is een kennisgeving incidentele festiviteit ontvangen voor:
- ten gehore brengen van live muziek bij openlucht theater
Brilmansdennen aan Gildehauserweg 27, 7581 PE Losser
tijdens onderstaande data en tijden:
- zaterdag 28 mei 2022 van 19:30 uur tot en met 23:59 uur;
- zaterdag 11 juni 2022 van 19:30 uur tot en met 23:59 uur;
- zaterdag 25 juni 2022 vanaf 19:30 uur tot en met zondag
26 juni 2022 00:30 uur;
- zaterdag 1 juli 2022 van 19:30 uur tot en met 23:59 uur;
- zaterdag 9 juli 2022 vanaf 19:30 uur tot en met zondag
10 juli 2022 00:30 uur;
- zaterdag 10 september 2022 van 19:30 uur tot en met
zondag 11 september 2022 00:30 uur.
Tijdens deze festiviteit zijn de geluidsnormen welke zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit Milieubeheer niet van toepassing.

Volg de gemeenteraad op Twitter Account: RaadLosser
Aankondigingen van vergaderingen, linken naar de website en andere

wetenswaardigheden over het werk van de gemeenteraad.

