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Woensdag 20 september 2017

OPENBARE VERGADERINGEN
De komende week wordt in het Trefhuus te Overdinkel de volgende openbare vergadering gehouden:
COMMISSIE BESTUUR EN SAMENLEVING 26 SEPTEMBER
De vergadering van deze commissie begint om 19.30 uur en
wordt gehouden in Het Trefhuus in Overdinkel. De vergadering is openbaar en iedereen is dan ook van harte welkom. De
koffie staat klaar.
Op deze avond zijn er de volgende presentaties, om:
19.30 uur AED’s in de gemeente Losser
19.45 uur Verbouwplannen Twents Carmelcollege
20.00 uur Armoedemonitor en besteding armoedemiddelen
Ook deze presentaties zijn openbaar.
Na afloop van deze presentaties komen de volgende agendapunten aan de orde:
a. Re-integratieverordening Participatiewet 2017
Toelichting: De huidige verordening wordt geactualiseerd o.a.
over de loonkostensubsidie.

NIEUWS UIT HET GEMEENTEHUIS
REINIGEN EN INSPECTEREN DIVERSE RIOLEN BINNEN DE
GEMEENTE LOSSER
De gemeente start maandag 25 september 2017 met het
reinigen en inspecteren van de gemeentelijke hoofdriolering
in diverse straten in Losser. De reinigings- en inspectiewerkzaamheden duren ongeveer twee weken.
Informatie over welke rioolbuizen er gereinigd en geïnspecteerd worden vindt op de website van de gemeente Losser.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Het kappen van een boom op het perceel Hofkamp 13,
7582 GK Losser.
-

Het bouwen van een erker en het verwijderen van een
tussenwand op het perceel Pallick van Hoevellaan 15,
7581 DM Losser.

-

Een beperkte milieutoets op het perceel Willemsweg 3,
7582 PW Losser.

-

Het bouwen van een woning op het perceel Ambachtstraat
3, 7587 BX De Lutte.

-

Het kappen van drie eiken op het perceel Beuningerstraat
85, 7588 RG Beuningen.

d. Actieve informatie van het college
Toelichting: Het college gaat in op actuele ontwikkelingen.

-

Het bouwen van een schuur op het perceel Meulderinksesch 6, 7585 PV Glane.

e. Rondvraag:
Toelichting: De leden van de commissie kunnen vragen stellen
aan het college over zaken die spelen binnen de gemeente en
liggen op het werkterrein van de commissie.

-

Het kappen van 1 eikenboom op het perceel Beuningerstraat 59, 7588 RG Beuningen.

-

Het plaatsen van een schutting op het perceel Richterstraat
25, 7582 BV Losser.

b. Experiment centraal tellen stemmen gemeenteraad 2018
Toelichting: Op 21 maart 2018 zijn er verkiezingen voor de
gemeenteraad. Losser wil samen met Enschede centraal tellen
op 22 maart.
c. Aangelegenheden Regio Twente
Toelichting: Voor de komende vier jaar wordt een samenwerkingsagenda opgesteld door de 14 Twentse gemeenten.

Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de
verschillende vergaderstukken bij het onderdeel Bestuur.
Doel commissievergaderingen
De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding op de
raadsvergadering van 17 oktober 2017. 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,
niet over de presentaties, staan mee wilt praten dan 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.

Live-uitzending vergaderingen

Officiële publicaties
tegenover de ingang van de bakkerij.
Datum bekendmaking 8 september 2017

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
Stichting Ondersteuning Leergang Losser, de heer J.S. in het
Veld, Lakerinksweg 13, 7586 RS voor het innemen van een
standplaats voor de verkoop van boterkoek op de hoek van de
Hoofdstraat/Pastoor van Laakstraat, tijdens de St. Gerardus Processie in Overdinkel op zondag 22 oktober 2017.
Datum bekendmaking 8 september 2017

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
Het St. Nicolaascomite Overdinkel, Ververstraat 32, 7586 CW
Overdinkel voor het houden van de Sinterklaasoptocht op zondag 18 november 2017 van 14.45 uur tot 16.00 uur aan de
Hoofdstraat in Overdinkel.
Datum bekendmaking 11 september 2017

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
Muziekvereniging De Eendracht hodn De Grenslandkapel, de
heer R. Horck, Cato Elderinkstraat 12, 7582 ZR Losser voor het
houden van het evenement ‘Jubileumconcert’ op zaterdag 23
september 2017 van 20.00 uur tot 24.00 uur.
Datum bekendmaking 12 september 2017

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.

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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening
2012 is de volgende vergunning verleend aan:
De Wilmersberg beheer B.V., Rhodondendronlaan 7, 7587 NL
De Lutte voor het plaatsen en gebruiken van een dichte tent
waarin meer dan 50 personen tegelijkertijd kunnen worden
toegelaten ten behoeve van een besloten feest op 15 september 2017 op het gazon achter het hotel.
Datum bekendmaking 6 september 2017

Adressen en telefoonnummers gemeente Losser
Telefoon:
(053) 537 7444
Emailadres:
gemeente@losser.nl
Website:
www.losser.nl
Bezoekadres gemeentehuis:
Postadres:

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

De raads- en commissievergaderingen zijn live (audio) te volgen
op de website van de gemeente:
www.losser.nl bij het onderdeel
Bestuur

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
Alink Bakkerij B.V., de heer J.A.B. Alink, de Brink 3, 7581 JC Losser
voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van
oliebollen tijdens de kermis in Losser van 6 tot 9 oktober 2017

Raadhuisplein 1, Losser
Postbus 90, 7580 AB Losser

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 september 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 6 woningen type Lavendel op percelen met de kadastrale aanduiding sectie H, nummers 9867, 9872, 9869 en
9865 op de Saller in Losser.
Datum bekendmaking 6 september 2017.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanleggen
van een rijbak op het perceel Invalsweg 7, 7586 RB Overdinkel.
Datum bekendmaking 8 september 2017.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een dagrecreatieruimte op het perceel Tiekenveenweg
4a, 7586 SC Overdinkel.
Datum bekendmaking 8 september 2017.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van 5 rijwoningen op de locaties Oosterhof 2 t/m 10, 7581
WN Losser.
Datum bekendmaking 8 september 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.
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:
•

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een 2-onder-1 kap woning op de locatie, Waterradmolen
1-1a de Lutte. kadastraal bekend onder gemeente Losser,
sectie G, nummer 3676. De aanvraag heeft zaaknummer
17Z01133;

Het definitieve besluit met de bijbehorende bescheiden liggen
met ingang van donderdag 21 september 2017 tot en met
woensdag 1 november 2017 ter inzage in het gemeentehuis te
Losser.

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN

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.
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 het besluit pas in
werking nadat hierover een beslissing is genomen.
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:
- Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning op het perceel Lutterstraat 113, 7581
PL Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 3 december 2017.
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.

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
-

Verwijderen van asbest op het perceel Muchteweg 21, 7582
AK Losser.
Saneren van asbesthoudende dakplaten op een schuur op
het perceel Hanhofweg 10 in De Lutte.
Verwijderen van asbest op het perceel Narcisstraat 11, 7581
TH 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.

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN WET
ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
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:
- Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning op het perceel Lutterstraat 113, 7581
PL Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 3 december 2017.
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.

