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Woensdag 21 april 2021

-

OPENBARE VERGADERINGEN
VERGADERING GEMEENTERAAD
In verband met Koningsdag op dinsdag 27 april en Dodenherdenking op dinsdag 4 mei zijn er geen vergaderingen van de
gemeenteraad.
De eerstvolgende vergadering is de Oordeelsvormende vergadering en deze vindt plaats op dinsdag 11 mei.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken
van het bestemmingsplan ten behoeve van het verplaatsen
van een schuur op het perceel Allemansweg 93, 7582 HM
Losser.
Datum bekendmaking 8 april 2021.
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken
van het bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen
van een schuur op het perceel Lutterkerkpad 4, 7587 NS
de Lutte.
Datum bekendmaking 8 april 2021.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van 30 woningen op een perceel kadastraal bekend LSR00,
sectie I, nummer 9159, nabij de Ravenhorsterweg ongenummerd in Losser.
Datum bekendmaking 12 april 2021.

Officiële publicaties

-

Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Prins
Hendrikstraat 7, 7586 BG Overdinkel.
Verwijderen van asbest ven een karakteristieke schuur op
het perceel Borgbosweg 8, 7588 PN Beuningen.
Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Wethouder Hassingstraat 65, 7586 CN Overdinkel.
Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Tulpstraat 31, 7581 TN Losser.
Verwijderen van asbest bij het slopen van woningen op de
percelen Julianastraat 64, 66 en 68, 7586 AX Overdinkel.
Slopen van voormalige basisschool De Basis op het perceel
Hogeweg 81, 7582 CB Losser.

-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken
van het bestemmingsplan voor het verruimen van het aantal vierkante meters op het perceel Sportlaan 37, 7581 BX
Losser.
Datum bekendmaking 12 april 2021.

BEKENDMAKINGEN

-

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
BEPERKTE OPENINGSTIJDEN:
De gemeente is gesloten op:
- Maandag 26 april;
- dinsdag 27 april (Koningsdag) en
- woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag).
Goed om te weten: maandag 26 april kunt u wel in Enschede
uw Losserse paspoort of ID-bewijs aanvragen. Een afspraak
maakt u via www.losser.nl

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Uitbreiden en wijzigen van de kerk en pastorie ten behoeve
van het realiseren van een gezondheidscentrum op de percelen Hoofdstraat 182 en 184, 7586 BW Overdinkel.
- Plaatsen van een pin-kiosk op een perceel kadastraal
bekend LSR00, sectie N, nummer 4659 nabij Braakstraat 8,
7581 EZ Losser.
- Wijzigen van de bestemming van wonen/reclamebureau in
wonen/kantoor op het perceel Denekamperstraat 23, 7588
PV Beuningen.
- Herbouwen van een woning op het perceel Honingloweg
4, 7581 PK Losser.
- Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie H, nummer 10495, toekomstig adres Boxbergen 24, 7581 WS 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
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 kappen
van 6 wilgen en 1 zomereik waarvan voor 2 bomen een
spoedkap geldt op het perceel Hogeboekelweg 60, 7582
PR Losser.
Datum bekendmaking 8 april 2021.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen
en verhogen van een dak en het plaatsen van dakkapellen
op de voor-en achterkant op het perceel Boerrichterstraat
2, 7587 AS de Lutte.
Datum bekendmaking 13 april 2021.

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.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen
van opslagboxen op de toekomstige adressen De Zoeker
Esch 4A 1 t/m 7, 4B 1 t/m 7, 4C, 1t/m 7, 7582 CN Losser.
Datum bekendmaking 14 april 2021.
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.

BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN
Er is een meldingsformulier op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen ingediend voor:
- Het lozen van grondwater op het vuilwaterriool aan de
Pallick van Hoevellaan 2, 7581 DL 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 het
team Plannen, vergunnen en handhaven.

Adressen en telefoonnummers gemeente Losser
Telefoon:
(053) 537 7444
E-mailadres:
gemeente@losser.nl
Website:
www.losser.nl

VERLEENDE ONTHEFFING
Bezoekadres gemeentehuis: Raadhuisplein 1, Losser
Postadres:
Postbus 90, 7580 AB Losser
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 tijdens het
stookseizoen, van 1 november tot en met 30 april in het jaar
2021/2022 voor het volgende perceel:
- Glanerbrugstraat 23, 7585 PK Glane, kadastraal bekend
LSR00, sectie Q, nummer 515.
Datum bekendmaking 13 april 2021.
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:
- Saneren van het dakbeschot van 2 woningen op de percel
en Kerkhofweg 249 en 251, 7586 AG Overdinkel.
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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
09.00 - 16.30 uur
Woensdag
09.00 - 16.30 uur
Afhalen van uw aangevraagde reisdocument/rijbewijs
bij de receptie in ‘t Lossers hoes
Elke werkdag van 9:00-16:30 kunnen inwoners, zonder
afspraak, hun document afhalen.
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

