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WIJZIGING VERGADERDATA
Door het aantreden van het nieuwe college van burgemeester
en wethouders zijn de vergaderdata voor de komende tijd gewijzigd:
- Gecombineerde commissievergadering
3 juli(was 19 juni)
- Fractievergaderingen
10 juli (was 3 juli)
- Gemeenteraad
17 juli(was 10 juli).

Woensdag 20 juni 2018
-

Volg de gemeenteraad op Twitter
Account: RaadLosser
Aankondigingen van vergaderingen, linken naar de website en andere wetenswaardigheden over
het werk van de gemeenteraad.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
De agenda’s voor deze vergaderingen volgen binnenkort.
Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met het organiseren van een zwoele zomeravond in het Arboretum Poort Bulten, Lossersestraat 68, 7587 PZ de Lutte:
Een parkeerverbod in te stellen voor:
• De Lossersestraat, gelegen tussen de Postweg en de
Ambachtsstraat.
Op de volgende dag en tijd:
• Zaterdag 23 juni 2018, vanaf 18.00 uur tot 23.00 uur.
Datum bekendmaking: 7 juni 2018.

INLOOPBIJEENKOMST HERINRICHTINGSPLANNEN
GLANERBEEK
Op dinsdag 3 juli van 19.00 uur tot 21.30 uur is er een inloopbijeenkomst in het Dorpshuis De Glaan aan de Gronaustraat
330a in Glane. Deze bijeenkomst is bedoeld voor de inwoners
van Glane en alle overige geïnteresseerden. Tussen 19.00 en
21.30 uur kunt u binnenlopen om kennis te nemen van het
voorlopig ontwerp en vervolgtraject van de herinrichtingsplannen van de Glanerbeek. Medewerkers van de gemeente Losser
en waterschap Vechtstromen zijn aanwezig om uw vragen te
beantwoorden. U hoeft zich niet aan te melden en kunt binnenlopen op het moment wat u het beste uitkomt.
Waarom deze bijeenkomst?
Een deel van de Glanerbeek is aangewezen als Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) waterlichaam. Om aan de KRW te voldoen zijn (her)inrichtingsmaatregelen noodzakelijk. Tijdens de
inloopbijeenkomst krijgt u informatie over deze maatregelen
voor het deeltraject Dinkel-Klooster. Het deeltraject, KloosterN35, wordt op een later moment uitgewerkt
Vragen of meer informatie
Wij ontmoeten u graag op dinsdag 3 juli 2018. Heeft u op dit
moment al vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de heer R. Jansink via (06) 270 60 816 of
r.jansink@vechtstromen.nl

Wat is de KRW?
De Kader Richtlijn Water zijn richtlijnen die de Europese Unie heeft opgesteld om te zorgen dat het water
in Europese landen van voldoende kwaliteit is. De richtlijnen worden in ieder land uitgewerkt in landelijke en
regionale doelstellingen. Die doelstellingen moeten er
toe leiden dat er niet teveel schadelijke (chemische)
stoffen in het water komen, dat de planten en dieren
goed in het water voort kunnen leven en dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen worden gewaarborgd,
zodat dat water zonder veel extra zuivering gebruikt
kan worden als drinkwater.

Officiële publicaties

Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met het organiseren van een Beachvolleybal- en beachhandbaltoernooi op het
Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser:
in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle verkeer:
• Raadhuisplein;
• Raadhuisstraat, tussen Kerkstraat en Teylersstraat.
Op de volgende dagen en tijden:
• vrijdag 20 juli 2018, vanaf 12:00 uur i.v.m. opbouw
evenement;
• zaterdag 21 juli 2018, vanaf 10:00 uur tot 24:00 uur;
• zondag 22 juli 2018, vanaf 10:00 uur tot 24:00 uur.
Datum bekendmaking: 7 juni 2018.
Tegen dit 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.

Afwijken van het bestemmingsplan voor het verbouwen
van een gebouw en het onderhouden van het terrein op
een perceel kadastraal bekend Losser LSR00, sectie D,
nummer 4495 nabij Middelkampweg 3, 7587 ML de Lutte.

Rectificatie
Ten onrechte is onderstaande ingekomen aanvraag om omgevingsvergunning gepubliceerd:
- Bouwen van een kapschuur op het perceel Haermansweg
6, 7587 NW de Lutte.
Het betreft hier geen aanvraag om omgevingsvergunning
maar een vooroverlegplan.
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 aanvragen de beslistermijn te verlengen
met een termijn van maximaal zes weken:
-

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het afwijken van de gebruiksvoorschriften van een bestemmingsplan ten behoeve van het aanleggen van een inrit en parkeerplaatsen op gronden nabij het perceel Beuningerstraat
71, 7588 RG Beuningen. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 23 juli 2018.
Datum bekendmaking 11 juni 2018.
-

Aanvraag om omgevingsvergunning voor het afwijken van
de voorschriften van het bestemmingsplan voor het realiseren van een cafetaria op de begane grond, het
verbouwen van een gebouw tot cafetaria op de begane
grond, een woning op de verdieping en het uitbreiden van
het gebouw op de begane grond met een uitbouw en bij-

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.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNING ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Uitbreiden van een paardenstal op het perceel Ruhenbergerweg 8, 7586 RG Overdinkel.
- Bouwen van 4 woningen op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie H, nummer 9932, toekomstige adressen aan
de Dingshof in Losser.
- Realiseren van een oprit op het perceel Houtstraat 9, 7581
BH Losser.
- Uitvoeren van kleinschalige herstelwerkzaamheden Dinkel
oevers op 6 locaties en het verwijderen van de aanzanding
bij Aarninksbrug in Losser en Kribbenbrug in de Lutte, kadastraal bekend gemeente Losser LSR00, sectie Q, nummers
764, 883, sectie H, nummers 7694, 653, sectie P, nummers
667, 523, sectie D, nummer 3987 en sectie A, nummer 2767.
- Bouwen van drie recreatiewoningen op camping Olde Kottink, Kampbrugweg 3, 7588 RK Beuningen.
- Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend
gemeente Losser LSR00, sectie H, nummer 9977,
toekomstig adres aan de Dingshof in Losser.

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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gebouwen op het perceel Gronausestraat 5-7, 7581 CC Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 24 juli 2018.
Datum bekendmaking 11 juni 2018.

treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover
vindt u op de website www.rechtspraak.nl.

Bezwaar
Tegen deze besluiten 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.

KENNISGEVING DEFINITIEF BESLUIT 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 heeft besloten om:
•

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.

•

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 bouwen
van 33 prefab woningen op diverse percelen in het Luttermolenveld in de Lutte.
Datum bekendmaking 12 juni 2018.

-

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 VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening zijn de volgende vergunningen verleend aan:
-

Natuurmonumenten Twente, mevrouw S. Damhof,
Noordereinde 60, 1243 JJ, ’s Gravenland, om vergunning
voor het houden van een zwoele zomeravond in het Arboretum Poort Bulten, Lossersestraat 68, 7587 PZ de Lutte op
zaterdag 23 juni van 20.00 uur tot 23.00 uur¹
Datum bekendmaking 7 juni 2018.
-

Centrum Management Losser, mevrouw M.A. Dieperink,
Kosterstraat 1, 7581 AL in Losser voor het organiseren van
Beachgames op het Raadhuisplein 1, 7581 AG in Losser op
de volgende dagen en tijden¹:
•
Zaterdag 21 juli 2018 van 10.00 uur tot 21.00 uur;
•
Zondag 22 juli 2018 van 10.00 uur tot 21.00 uur.
Datum bekendmaking 12 juni 2018.
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 verbouwen
van een woning en het plaatsen van dakkapellen op het
perceel Hoofdstraat 11, 7586 BK Overdinkel.
Datum bekendmaking 11 juni 2018.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken
van het bestemmingsplan met toepassing van een projectafwijkingsbesluit, en het bouwen woning op het perceel Hogeboekelweg 4a, 7582 AJ Losser. Het zaaknummer van de
aanvraag is 17Z03688.
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken
van het bestemmingsplan met toepassing van een projectafwijkingsbesluit, het bouwen woning, en het plaatsen van
een tijdelijke woonunit op het perceel Hogeboekelweg 4a,
7582 AJ Losser. Het zaaknummer van de aanvraag is
17Z03688.
Een gefaseerde omgevingsvergunning (fase 1) te verlenen
voor het afwijken van het bestemmingsplan met toepassing
van een projectafwijkingsbesluit voor het realiseren van één
(toekomstige) woning op de locatie gelegen op de hoek van
Kopshofweg-Scholtinkstraat in Losser.
Deze locatie is kadastraal bekend als LSR00, sectie l, perceel
7652. Het zaaknummer van de aanvraag is 18Z00108.

De bovengenoemde besluiten met de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 21 juni 2018 tot en met
woensdag 8 augustus 2018 ter inzage in het gemeentehuis te
Losser. De bescheiden van de aanvragen kunnen ook via
www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.
Beroep
Tegen de bovengenoemde besluiten kan binnen zes weken na
bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift
moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift
wordt ondertekend en bevat tenminste:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht;
- de gronden van beroep.
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd
aan de rechtbank.
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een
beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit
besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige
voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in
werking nadat hierover een beslissing is genomen.

VERLEENDE ONTHEFFING
OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET
Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet zijn de volgende ontheffingen verleend aan:
Stichting Bruisend Overdinkel, de heer E. Kleine, Veldkamp 54,
7586 GB Overdinkel voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het Euregiofeest op het Dorpsplein,
7586 BG in Overdinkel op de volgende dagen en tijden:
• Zaterdag 7 juli 2018 van 12.00 uur tot zondag 8 juli 01.00
uur;
• Zondag 8 juli 2018 van 12.00 uur tot 19.00 uur.
Datum bekendmaking 12 juni 2018.

-

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

Peterus Johannes Gerhardus Kok, Telersstraat 4, 7581 AH Losser
voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens
de Beachgames op het Raadhuisplein 1, 7581 AG in Losser op
de volgende dagen en tijden:
• Zaterdag 21 juli 2018 van 10.00 uur tot 20.00 uur;
• Zondag 22 juli 2018 van 10.00 uur tot 20.00.
Datum bekendmaking 12 juni 2018.
Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum be-

kendmaking 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
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
- Slopen van een schuur op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie G, nummer 3688, Lutterkerkpad 5, 7587 NS De
Lutte.
- Verwijderen van asbest golfplaten van een schuur en carport
op het perceel Honingloweg 16, 7581 PK Losser.
- Verwijderen van asbest op het perceel Kerkhofweg 263, 7586
AG Overdinkel.
- Verwijderen van asbest van twee schuren op het perceel
Postweg 15, 7587 PB De Lutte.
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
WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor:
- MB Bouw B.V., Nijverheidstraat 24, 7581 PV 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.
WET GELUIDHINDER
Kennisgeving definitief besluit vaststellen hogere grenswaarde
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt
bekend dat zij in het kader van de Wet Geluidhinder heeft besloten om voor:
- de woning gelegen op het perceel Enschedesestraat 113,
7582 PM Losser een hogere grenswaarde van 53 dB(A) vast
te stellen.
- de woning gelegen op het perceel Hogeboekelweg 4a, 7582
AJ Losser een hogere grenswaarde van 53 dB(A) vast te stellen.
- de woning gelegen op het perceel Hogeboekelweg 8, 7582
AJ Losser een hogere grenswaarde van 53 dB(A) vast te stellen.
De bovengenoemde besluiten liggen met ingang van donderdag 21 juni tot en met woensdag 8 augustus 2018 ter inzage in
het gemeentehuis te Losser.
Beroep
Tegen de bovengenoemde besluiten kan binnen zes weken na
bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift
moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift
wordt ondertekend en bevat tenminste:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht;
- de gronden van beroep.
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd
aan de rechtbank.
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een
beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit
besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige
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voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in
werking nadat hierover een beslissing is genomen.
INCIDENTELE FESTIVITEIT
Er is een kennisgeving incidentele festiviteit ontvangen van:
De Oude Apotheek, Teylerstraat 4, 7581 AH Losser voor het ten
gehore brengen van live muziek tijdens de Haringparty op 20
juni 2018.
Tijdens deze festiviteit zijn de geluidsnormen welke zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit Milieubeheer niet van toepassing.
BESLUIT OP GROND VAN DE MONUMENTENWET 1988
- De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft,
gelet op artikel 8 juncto 3 en 4 van de Monumentenwet 1988,

besloten de schuur behorende bij Dorpstraat 47 De Lutte, geregistreerd als monument onder nummer 513500, te schrappen
uit het rijksmonumentenregister.
Datum besluit 18 mei 2018.
ONTWERP WIJZIGINGSPLAN BUITENGEBIED,
RUHENBERGERWEG 29 OVERDINKEL
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat het ontwerp wijzigingsplan Buitengebied, Ruhenbergerweg 29 Overdinkel met ingang van 21 juni 2018 gedurende zes
weken ter inzage ligt.
Het wijzigingsplan voorziet er in dat de agrarische bedrijfsbestemming aan de Ruhenbergerweg 29 te Overdinkel wordt gewijzigd in Woondoeleinden. Het plan beoogt de sloop van alle
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen mogelijk te maken
behalve de bestaande bedrijfswoning met bijgebouw. De
bouw van één extra woning wordt planologisch mogelijk ge-

maakt.
In de periode dat het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage ligt,
kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling reageren.
Wilt u reageren op het wijzigingsplan ?
Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van
burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, 7580 AB
Losser.
Wilt u mondeling uw zienswijze naar voren brengen dan kunt
u terecht bij de heer G.Kwekkeboom tel 06 12703580. U kunt
ook mailen naar g.kwekkeboom@losser.nl
Het ontwerp wijzigingsplan ligt met de bijbehorende stukken
ter inzage in het gemeentehuis te Losser aan het Raadhuisplein
1 te Losser. Ook vindt u de stukken op onze internetsite
www.losser.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Losser, 20 juni 2018

