www.losser.nl
AFSCHEID GEMEENTERAAD DINSDAG 27 MAART 2018
Op dinsdag 27 maart a.s. vindt de volgende raadsvergadering
plaats in De Grote Zaal van ’t Lossers Hoes. Aanvang 19.30
uur. In deze vergadering wordt afscheid genomen van de huidige leden van de gemeenteraad. Tevens wordt beslist over de
toelating van de nieuwe raadsleden.
INSTALLATIE NIEUWE RAAD DONDERDAG 29 MAART 2018
Op donderdag 29 maart a.s. is de installatie van de nieuwe
leden van de gemeenteraad. Dit tijdens de vergadering in De
Grote Zaal van ’t Lossers Hoes. Aanvang 19.30 uur

Live-uitzending
vergaderingen
De raads- en commissievergaderingen zijn live (in
beeld en geluid) te volgen
op de website van de gemeente: www.losser.nl bij
het onderdeel Bestuur.

Besluiten gemeenteraad
13 maart

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 13 maart de volgende besluiten genomen.
1. Nieuwbouw De Fakkel
Een kredietvoorstel wordt uitgewerkt voor een nieuwe
sporthal van 26x67 meter voor bijv. 1 handbalveld en 2 volleybalvelden.
2. Toekomstvisie Duurzaam Losser
Een lange termijn visie is vastgesteld rond de thema’s: energie, afval en klimaat. Concrete acties volgen nog.
3. Alternatief plan Zonnepark Overdinkel
Powerfield heeft het eerdere plan ingetrokken en is gekomen met een nieuw plan. De raad heeft nog geen inhoudelijk oordeel over dit plan, maar heeft wel enige opmerkingen meegegeven. De aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning wordt afgewacht.
4. Gemeentelijk Rioleringsplan
Het oude plan is geactualiseerd, waarin opgenomen is een
nieuw kostendekkingsplan voor de investeringen en het rioolrecht.
5. Evaluatie Regeling Regio Twente
De huidige gemeenschappelijke regeling van de 14
Twentse gemeenten is geëvalueerd.
6. Partiele herziening bestemmingsplan Luttermolenveld
Een kavel op het Luttermolenveld kan worden ingericht als
speelvoorziening.
7. Diverse financiële documenten
De Financiële Verordening, de Nota Weerstandsvermogen
en Risicomanagement en de Nota Reserves en Voorzieningen zijn geactualiseerd
8. Achtervangovereenkomst 2018
Woningstichting Domijn krijgt de mogelijkheid goedkoop
geld te lenen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
9. Vragen aan het College over tekort sociaal domein
De gemeenteraad heeft vragen gesteld aan het college van
burgemeester en wethouders over een onverwacht tekort
bij de jeugdzorg en de wmo. De gemeente is hierbij afhankelijk van de door de externe partijen ingeleverde nota’s.
De raad had eerder geïnformeerd willen worden.
10.Motie Kaalslag Overdinkel
De fractie van D66 heeft aandacht gevraagd voor de kap
van bomen in Overdinkel en de mogelijkheid van de gemeente hier tegen op te treden. Het college gaf aan dat de
gemeente over voldoende mogelijkheden beschikt om
bomen te beschermen.
Op de website van de gemeente www.losser.nl kunt u de vergadering na te kijken en te luisteren bij het onderdeel Bestuur.

Woensdag 21 maart 2018

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

NIEUWS UIT HET ’T LOSSERS HOES
PUBLIEKSDIENSTVERLENING
Op vrijdag 30 maart en maandag 2 april zijn de publieksbalies
van de Gemeente Losser gesloten.
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 21 MAART 2018
Centraal stembureau
De voorzitter van het centraal stembureau Losser maakt
het volgende bekend:
Voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 is er
op vrijdag 23 maart 2018 om 10:00 uur een openbare
vergadering van het centraal stembureau. De vergadering
vindt plaats in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1.
In deze vergadering wordt de uitslag van gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 vastgesteld.
De uitslag van de verkiezingen worden na 23 maart 2018
ter inzage gelegd bij de afdeling Publieksdienstverlening
in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1.

Officiële publicaties

het gebied van de woningbouw- en de bedrijventerreinontwikkelingen vertaald in de ontwerp-structuurvisie en is deze
visie op onderdelen geactualiseerd.
Terinzagelegging –
indienen zienswijzen bij de gemeenteraad
De geactualiseerde Structuurvisie ligt gedurende de openingstijden met ingang van 21 maart gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Gedurende deze
periode is het mogelijk om bij de gemeenteraad een zienswijze
in te dienen over de ontwerp-structuurvisie. De ontwerpstructuurvisie kan ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op
www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.
De structuurvisie is een overbruggingsdocument naar een
nieuwe omgevingsvisie.
In 2021 treedt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet in
werking, op basis waarvan gemeenten in plaats van een structuurvisie (dat alleen de ruimtelijke ontwikkelingen in hoofdlijnen bevat) een omgevingsvisie moeten opstellen. Een
omgevingsvisie zal niet alleen de ruimtelijke ontwikkelingen
op het gebied van de fysieke leefomgeving omschrijven (bijvoorbeeld nieuwe woongebieden), maar ook thema’s als verkeer en vervoer, water, milieu, etc..
Om de periode tot de vaststelling van een omgevingsvisie te
overbruggen en om het al in 2012 in gang gezette proces voor
een nieuwe structuurvisie te kunnen afronden, wordt eerst de
thans voorliggende (geactualiseerde) structuurvisie vastgesteld, om zo toch sturing te kunnen geven aan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- Nieuw bouwen van een machineberging ter vervanging
van een bestaande machineberging op het perceel Zandhuizerweg 8, 7587 LA De Lutte.
- Kappen van een naaldboom in een voortuin op het perceel

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen
met de afdeling Publieksdienstverlening op telefoonnummer 14 053.
Losser, 21 maart 2018
Burgemeester C.A.M. Kroon

STRUCTUURVISIE
ONTWERP-STRUCTUURVISIE LOSSER
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken
bekend dat met ingang van 21 maart 2018 gedurende 6 weken
voor iedereen ter inzage ligt de ontwerp-Structuurvisie Losser.
Voorgeschiedenis
Het voorontwerp van de Structuurvisie Losser heeft in de periode 23 mei tot en met 3 juli 2012 voor eenieder ter inzage gelegen, voor de mogelijkheid om een inspraakreactie in te
dienen.
Zoals ook is aangegeven in het weekblad de Nieuwe Dinkellander van 13 november 2012, is het proces met betrekking
tot de structuurvisie stopgezet, als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van de woningbouwmarkt (het voornemen
om samen met alle Twentse gemeenten een gezamenlijke
Woonvisie op te stellen). De gemaakte keuzes in de voorontwerp-Structuurvisie 2012 waren nog gebaseerd op de Woonvisie 2008.
In 2014 is vervolgens op regionaal niveau de discussie rondom
de overprogrammering van bedrijventerreinen in Twente opgestart, hetgeen eind 2017 heeft geresulteerd in een herprogrammeringsprogramma waarmee alle Twentse gemeenten
hebben ingestemd.
Inmiddels zijn de op regionaal niveau gemaakte afspraken op

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 21 maart 2018

-

-

Denekamperdijk 8, 7581 PJ Losser.
Kappen van vier bomen op een perceel met de kadastrale
aanduiding LSR00, sectie P, nummer 432, nabij Lutterzandweg 23, 7588 PB Beuningen.
Uitbreiden van een woning met een erker op het perceel
Appelvinkstraat 10, 7587 BG De Lutte.
Uitbreiden van een woning op het perceel Wewwelstad 5,
7587 PE De Lutte.
Kappen van 1 eik op het perceel Postweg 56, 7578 PE De
Lutte.
Bouwen van een garage op het perceel Rosmolen 15, 7587
RP 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.

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 verplaatsen
van een bedrijfswoning op het perceel Bavelsweg 5, 7587
NP De Lutte.
Datum bekendmaking 8 maart 2018.
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
een Amerikaanse eik op het perceel Möllenbergstraat 53A,
7582 ZX Losser.
Datum bekendmaking 8 maart 2018.

recht, 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 machineberging en het uitbreiden van een ligboxenstal op de locatie, Punthuizerweg 19, 7588 PE Beuningen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer
“17Z03458”.
Het definitieve besluit met de bijbehorende bescheiden liggen
met ingang van woensdag 22 maart 2018 tot en met dinsdag 2
mei 2018 ter 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.

-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
1 berk op het perceel Diepenbrocklaan 19, 7582 CX Losser.
Datum bekendmaking 9 maart 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het renoveren
en verbouwen van het Twents Carmelcollege op het perceel
Oranjestraat 2, 7581 EX Losser.
Datum bekendmaking 9 maart 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een brug over de Dinkel op een perceel kadastraal
LSR00, sectie K, nummers 5073 en 7783 nabij Ravenhorsterweg 3, 7581 PB Losser.
Datum bekendmaking 14 maart 2018.

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.

Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van
een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in 2018, 2019 en
2020 voor de volgende percelen:
- Goormatenweg 16, 7586 RW Overdinkel, sectie Q, nummer
1054.
Datum bekendmaking 8 maart 2018.
- Beerninksweg 9, 7586 RK Overdinkel.
Datum bekendmaking 12 maart 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, 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
GEBRUIKSMELDINGEN
Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:
-

VERLEENDE ONTHEFFING
STOOKONTHEFFINGEN
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer
zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel
10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.

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 Bestuurs-

Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen, van 1 november tot en met 30 april in de jaren
2017/2018, 2018/2019 en 2019/2020 voor het volgende perceel:
- Nabij Oldenzaalsestraat 124, 7581 PW Losser, kadastraal be-

Brandveilig gebruiken van het gebouw gelegen op het perceel Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een ingediende gebruiksmelding staat geen bezwaar of
beroep open. Derden die het hier niet mee eens zijn kunnen de
gemeente 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:
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
1 eik op het perceel Bookholtlaan 2, 7581 BB Losser.
Datum bekendmaking 14 maart 2018.

-

kend LSR00, sectie H, nummer 7864.
Datum bekendmaking 6 maart 2018.

-

De inrichting gelegen aan de Beuningerstraat 4, 7587 LD De
Lutte.
Het plaatsen van een gasstation nabij Beuningerstraat 61,
7588 RG Beuningen.
Het vervangen van een gasstation ter hoogte van Bentheimerstraat 26-26A, 7587 NH De Lutte.
Het verhuizen van cafetaria Cowyn van Gronausestraat 3
naar Gronausestraat 5-7, 7581 CC 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.

