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NIEUWS UIT HET GEMEENTEHUIS
NIEUWJAARSRECEPTIE
Het gemeentebestuur van Losser nodigt
de inwoners van Losser, Overdinkel, De
Lutte, Beuningen en Glane, de besturen
van de verenigingen, vertegenwoordigers van de instellingen en bedrijven,
kortom iedereen, uit om de gemeentelijke nieuwjaarsbijeenkomst bij te
wonen.

Woensdag 20 december 2017

Officiële publicaties

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:

making 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.

-

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning met bijbehorende bijgebouwen op het perceel Oldenzaalsestraat 135, 7581 PZ Losser.
De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 26 januari 2018.

Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 2 januari
2018 van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Gemeentehuis.
Er wordt een hapje en een drankje geserveerd, zodat u elkaar
in een ongedwongen en informele sfeer een voorspoedig 2018
kun wensen.
Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs. Heel graag tot ziens.

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.

SLUITING GEMEENTEHUIS
Op donderdag 21 december is de gemeente om 15.00 uur
gesloten.
Ook op 1e en 2e kerstdag (25 en 26 december) en op nieuwjaarsdag 1 januari is de gemeente gesloten.

Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de
dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

TWENTE FIETST!

APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend
aan:
Op Twente Fietst! vind je alles over fietsen in Twente. Dus stap
jij op je fiets naar je werk, naar school of in je vrije tijd? Dan vind
je hier inspiratie, tips en een heleboel fietsnieuws. Bijvoorbeeld
over acties die tijd en geld besparen, over nieuwe fietsroutes
en nog veel meer. Ontdek het zelf!
Twente Fietst! is onderdeel van het programma Regionale
Fietsstimulering van de provincie Overijssel en de Twentse gemeenten, uitgevoerd onder de vlag van Beter Benutten. Rijk,
regio en bedrijfsleven werken hierin samen aan een beter bereikbare regio, bijvoorbeeld door fietsgebruik te stimuleren en
zo de drukte op de weg aan te pakken.
Meer aandacht voor jouw fietsevenement, fietsproject of fietsactie op Twente Fietst? Meld je fietsinitiatief aan!

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Verbouwen van een schuur ten behoeve van mantelzorg
op het perceel Gronausestraat 322, 7585 PE Glane.
- Bouwen van een woning op een perceel met de kadastrale
aanduiding LSR00, sectie G, nummer 3712 gelegen aan de
Pelmolen in De Lutte.
- Milieuneutraal veranderen van een inrichting op het perceel Leusinkweg 21, 7582 CM Losser.
- Kappen van 1 kastanjeboom op het perceel Hofkamp 70,
7582 GC 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.

-

Stichting Oranje-Comité Losser, mevrouw I. Koop, Smuddeweg 4, 7581 PN Losser voor het organiseren van de Koningsdag op het Raadhuisplein op vrijdag 27 april 2017 van
10.00 uur tot 13.00 uur.¹
Datum bekendmaking 11 december 2017.
Stichting Carnaval Losser, de heer H.G. Poorthuis, Brinkstraat 38, 7581 GD Losser, voor het houden van het evenement ‘’Opkomst Jongerenprins van Losser’’ in de tent achter
Hotel Smit, Brinkstraat 34-36, 7581 GD in Losser op de volgende dagen en tijden:
•
vrijdag 5 januari 2018 van 19.00 uur tot 02.00 uur;
•
zaterdag 6 januari 2018 van 19.00 uur tot 02.00 uur;
•
zondag 7 januari 2018 van 13.00 uur tot 21.00 uur.¹
Datum bekendmaking 12 december 2017.

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 werktuigen/opslagbergingen op het perceel Willemsweg 3, 7582 PW Losser.
Datum bekendmaking 8 december 2017.

-

Een omgevingsvergunning beperkte milieutoets te verlenen voor een veehouderij op het perceel Willemsweg 3,
7582 PW Losser.
Datum bekendmaking 8 december 2017.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen
van een voorgevel op het perceel Sportlaan 37, 7581 BX
Losser.
Datum bekendmaking 8 december 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.

-

Op grond van artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Losser is een ontheffing sluitingsuur verleend aan:
-

Hotel Smit, de heer H.G. Poorthuis, Brinkstraat 36, 7581 GD
in Losser ten behoeve van een Silvesterparty op maandag
1 januari 2018 van 02.00 uur tot 06.00 uur.¹
Datum bekendmaking 12 december 2017.
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend
aan:
-

Kogelschietvereniging Kolkersveld Losser, Möllenbergstraat
4, 7582 ZW Losser voor het innemen van een standplaats
voor de verkoop van aardappelpannenkoeken aan de Beerninksweg 1, 7586 RK in Overdinkel op 30 december 2017
van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Datum bekendmaking 12 december 2017.
Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekend-

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
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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 te verlenen voor het brandveilig
gebruiken van hotel 't Kruisselt op de locatie, Kruisseltlaan 3,
7587 NM de Lutte. De aanvraag heeft zaaknummer “17Z02210”.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met
ingang van donderdag 21 december 2017 tot en met woensdag 31 januari 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.
Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen 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) bezwaren in te brengen, dan
wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen,
kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en
Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-53774

VERLEENDE ONTHEFFING

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.

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbest op het perceel Wilhelminastraat 28,
7586 BE Overdinkel.
- Slopen van schuren op het perceel Honingloweg 4, 7581 PK
Losser.
- Saneren van asbest ven een trafostation op het perceel Gronausestraat 309, 7581 CV Losser.
- Verwijderen van asbest op het perceel Dr Ariënsstraat 39,
7586 EL Overdinkel.
- Verwijderen van asbest op het perceel Begoniastraat 27,
7581 TD 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.

BEKENDMAKINGEN
OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET
Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
C.V. de Gaffel Aöskes, de heer P. Onland, de Pol 42D, 7581 CZ
Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken
tijdens het Jeugdgala en het Sterrengala in de Sporthal de Fakkel, Gronausestraat 107, 7581 CE in Losser op de volgende
dagen en tijden:
• Vrijdag 26 januari 2018 van 18.30 uur tot 21.30 uur;
• Zaterdag 27 januari 2018 van 18.45 uur tot 02.00 uur.
Datum bekendmaking 13 december 2017.
Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de

WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor:
- Pannenkoekenservice.nl, Ravenhorsterweg 1, 7581 PB Losser.
- Jassies Transport B.V., Leusinkweg 15, 7582 CM Losser.
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.

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT
Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten
en maken bekend dat:
Door J.H.M. Oude Egberink, perceel Lossersedijk 21, 7587 RB
De Lutte geen milieu-effectrapportage hoeft te worden opgesteld. Hierdoor kan de aanvraag voor een omgevingsvergunning en de ruimtelijk procedure zonder opschortende
voorwaarden worden ingediend en in behandeling worden genomen. De voorgenomen activiteit leidt niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.
Datum bekendmaking 13 december 2017.
Bezwaar indienen door de initiatiefnemer
Anderen dan de initiatiefnemer kunnen op dit moment geen
bezwaar indienen op het besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling.
Het besluit wordt meegenomen bij de besluitvorming omtrent
de omgevingsvergunning met beperkte milieutoets (OBM). Een
ieder kan bij de terinzagelegging van de OBM bezwaar indienen op zowel de OBM als op het besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling.
Tegen het besluit vormvrij m.e.r.-beoordeling kan alleen de initiatiefnemer tot en met 23 januari 2018 met een bezwaarschrift
indienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser
o.v.v. “bezwaarschrift m.e.r.-beoordeling, J.H.M. Oude Egberink,
perceel Lossersedijk 21, 7587 RB De Lutte”.
De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar
is gericht;
• de gronden van het bezwaar;
• de ondertekening.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende
gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden
gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt
in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U
stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Dit verzoek kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om
voorlopige voorziening toe te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser, postbus
90, 7580 AB Losser.

