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OPENBARE VERGADERINGEN
COMMISSIEVERGADERINGEN 26 MAART
Met ingang van 2019 is gestart met een nieuwe vergaderwijze.
De vergaderingen van de commissie Bestuur en Samenleving
en van de commissie Ruimte worden nu op dezelfde avond gehouden, achter elkaar. De aanvangstijd van de eerste vergadering is 19.00 uur. De vergaderingen worden gehouden in de
Grote Zaal van ‘t Lossers Hoes. Beide vergaderingen zijn openbaar en iedereen is dan ook van harte welkom. De koffie staat
klaar.
Agendapunten voor de commissie Ruimte (aanvang 19.00
uur) zijn o.a.:
• Zonneveldenbeleid;
• Bestemmingsplan Kerkstraat 30 te Losser;
• Ontwerp-VVGB Oldenzaalsestraat 84-86 te Losser.
Agendapunten voor de commissie Bestuur & Samenleving
(aanvang 21.00 uur) zijn o.a.:
• Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 en Veiligheidsstrategie
Politie Oost Nederland;
• Beleidsnota Integratie Statushouders.
In deze vergaderingen kunnen de commissieleden vragen stellen aan het college en kan het college actuele informatie verstrekken.

Doel commissievergaderingen
De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding op de
raadsvergadering van 9 april 2019. De raadsleden verzamelen informatie en kunnen een (voorlopig) standpunt
meedelen. Er worden geen besluiten genomen. Daarnaast kunnen actuele zaken besproken worden.
Inspraak tijdens commissievergadering over
raadsvoorstellen
Inwoners en instellingen kunnen in gesprek gaan met de
raadsleden. Als u over de agendapunten die op de
agenda staan mee wilt praten, verzoeken wij u zich vooraf
te melden bij de griffie. Dit kan op de vergaderavond,
maar het liefst vooraf per mail griffie@losser.nl of telefonisch 053-5377290. Spreektijd per inspreker is maximaal
5 minuten.

Woensdag 20 maart 2019

BESTEMMINGSPLANNEN
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
“WONEN AAN HET DINKELDAL”
Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat
de gemeenteraad op 12 maart 2019 het bestemmingsplan
“Wonen aan het Dinkeldal” ongewijzigd heeft vastgesteld. Het
bestemmingsplan
met
ID
nummer
vastgestelde
NL.IMRO.0168.15BP0001-0401 ligt met ingang van donderdag
21 maart 2019 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.
Omschrijving plan
Het bestemmingsplan beoogt de bouw van dertig woningen
aan de oostzijde van Losser.
Inzien bestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan “Wonen aan het Dinkeldal”
kan met ingang van donderdag 21 maart 2019 tot en met
woensdag 1 mei 2019 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan
(verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op
www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.
Beroep
Een belanghebbende:
• die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;
• aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
geen zienswijze naar voren heeft gebracht;
kan vanaf donderdag 21 maart 2019 tot en met woensdag 1
mei 2019 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.
Inwerkingtreding
Het vaststellingsbesluit treedt in werking op donderdag 2 mei
2019, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online
via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

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

100 Jaar Vrouwenkiesrecht 1919-2019
In 2019 is het 100-jaar geleden
dat het actieve vrouwenkiesrecht is ingevoerd. Landelijk
wordt dit gevierd met bijeenkomsten rondom emancipatie
en democratie. In Losser geven
we dit extra aandacht binnen
o.a. de cursus Lokale Democratie.

ten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen
met een termijn van maximaal zes weken:
-

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het afwijken
van het bestemmingsplan voor het plaatsen van kunststof
spuitgietmachines in een hal op het perceel Nijverheidstraat 2, 7581 PV Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 24 april 2019.
Datum bekendmaking 12 maart 2019.
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.
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 intern verbouwen van een woning door het vervangen van dragende
muren van de benedenverdieping voor een draagconstructie ten behoeve van het doorbreken van twee binnenmuren
op het perceel Beatrixstraat 26, 7587 AG De Lutte.
Datum bekendmaking 7 maart 2019.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruiken
van een gebouw met de bestemming detailhandel tot woning op het perceel Arendstraat 2A, 7581 ET Losser.
Datum bekendmaking 8 maart 2019.

Losser, 20 maart 2019

AANVRAGEN OM VERGUNNING

Volg de gemeenteraad op Twitter

Officiële publicaties

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Bouwen van een overkapping op het perceel Hofkamp 73,
7582 GM Losser.
- Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie G, nummer 3802, toekomstig adres Torenmolen 31, 7587 RN De Lutte.
- Bouwen van een woning op een perceel, kadastraal bekend
LSR00, sectie G, nummer 3239, toekomstig adres Oliemolen 6, 7587 SH De Lutte.
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 beslo-

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

De officiële publicaties van de gemeente Losser, uitgave woensdag 20 maart 2019

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van 21 woningen op de percelen Irisstraat 44 t/m 58, 70 t/m
80 en 101 t/m 113 in Losser.
Datum bekendmaking 11 maart 2019.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen
van een zomerhuis op het perceel Denekamperstraat 28A,
7588 PW Beuningen.
Datum bekendmaking 11 maart 2019.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
diverse bomen langs de Gronausestraat, Dr Frederikstraat,
Pastoor Schaafsplein, Langenkamp en Brinkstraat in Losser,
op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummers
1954, 3047, 4285, 3087, 3897, 4511, 2809, 3183 en sectie H,
nummer 9016.
Datum bekendmaking 13 maart 2019.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
diverse bomen langs de Dorpstraat in De Lutte, op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummers 528, 1066,
909, 673, 572, 675 en 1328.
Datum bekendmaking 13 maart 2019.

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.
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:
•

De voorschriften van de omgevingsvergunning van Zand-

winning Oelermars Drielandweg ongenummerd te wijzigen. Dit besluit is geregistreerd onder zaaknummer
18Z01406.
De bovengenoemde besluiten liggen met bijbehorende bescheiden met ingang van donderdag 21 maart februari tot en
met woensdag 1 mei 2019 inzage in het gemeentehuis te Losser.
Beroep
Tegen het besluit 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.
De mogelijkheid tot het indienen van een beroepsschrift staat
open voor belanghebbenden die:
• tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren
hebben gebracht bij het college;
• aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun
zienswijze bij het college naar voren te brengen;
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd
aan de rechtbank.
Inwerkingtreding
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 het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbest onder een vloer op het perceel
Braakstraat 17, 7581 EZ 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
WET MILIEUBEHEER
Besluit tot stellen van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer betreffende:
- HDC Twente, Glanergrensweg 16, 7585 PG Glane.
Datum bekendmaking 8 maart 2019.
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
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden
ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Voor verdere informatie over de genoemde rechtsgangen kunt
u zich wenden tot het team Bestuurszaken van de gemeente
Losser.

