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Woensdag 21 november 2018

Officiële publicaties

Datum bekendmaking 9 november 2018.

OPENBARE VERGADERINGEN

Live-uitzending vergaderingen
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van twee zomereiken op het perceel Jöpkeweg 2, 7582 PB
Losser.
Datum bekendmaking 9 november 2018.
-

COMMISSIE BESTUUR EN SAMENLEVING

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.

Dinsdag 27 november 2018
De vergadering van de commissie Bestuur en Samenleving begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Grote Zaal van ’t
Lossers Hoes. U bent allen van harte welkom.
De agenda voor deze commissie is
a. Aanvullende bijdrage revitalisering Twents Carmel College:
Toelichting: Tijdens de sloopwerkzaamheden zijn er diverse
onvoorziene gebreken geconstateerd. De gemeenteraad
wordt verzocht aanvullend krediet beschikbaar te stellen.
b. Centraal tellen van stemmen tijdens de verkiezingen 20
maart 2019:
Toelichting: Losser gaat evenals Enschede deelnemen aan het
experiment centraal tellen van de stembiljetten voor de provinciale statenverkiezing en waterschapsverkiezing op 20
maart 2019;
c. Pilots Sociaal Domein:
Toelichting: De gemeenteraad wordt verzocht in te stemmen
met de opstart van diverse pilots bijv. de scootmobielpool;
d. Verordening Maatschappelijke Ondersteuning:
Toelichting: De verordening wordt geactualiseerd;
e. Verordening Jeugdhulp:
Toelichting: De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen
van de notitie “Samenvatting wijzigingen Verordening Jeugd
hulp gemeente Losser 2019”, waarin in het kort is uiteengezet welke wijzigingen zijn opgenomen in de Verordening
Jeugdhulp gemeente Losser 2019 zoals o.a. uitbreiding van de
regels voor het persoonsgebonden budget (pgb), en de Verordening Jeugdhulp gemeente Losser 2019 vast te stellen;
f. Diverse begrotingswijzigingen:
Toelichting: De financiële gevolgen van de voorjaarsnota
2018-2022 en de zgn. mei- en de septembercirculaire moeten
formeel verwerkt worden;
g. Belastingverordeningen 2019:
Toelichting: In de begrotingsvergadering van 13 november
heeft de raad uitspraken gedaan over de tarieven voor de belastingen voor 2019. Dit wordt nu formeel vastgelegd;
h. Actieve informatie door College.
i. Terugkoppeling samenwerkingsverbanden.
j. 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.
De agenda met bijbehorende stukken staan op de website:
www.losser.nl bij het onderdeel Bestuur.

Doel commissievergaderingen
De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding op de
raadsvergadering van 18 december 2018. 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 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 0535377290. Spreektijd per inspreker is maximaal 5 minuten.

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

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Voor het brandveilig gebruiken van een logiesgebouw met
boerderijkamers op het perceel Oldenzaalsestraat 135A,
7581 PZ Losser.
- Verbouwen van een pand op het perceel Oldenzaalsestraat
71, 7581 AT Losser.
- Plaatsen van een vlaggenmast op het perceel Denekamperdijk 2, 7581 PJ Losser.
- Verbouwen van een garage tot woonruimte inclusief een
uitbreiding met een tuinkamer/serre op het perceel Hogeweg 23, 7582 CA Losser.
- Bouwen van een woning op het perceel Rosmolen 61, 7587
RP De Lutte.
- Kappen van twee eikenbomen op het perceel Beuningerstraat 12, 7587 LD De Lutte.
- Kappen van een beuk op het perceel Scholtinkstraat 197,
7581 GM 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.
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 aanvraag de beslistermijn te verlengen
met een termijn van maximaal zes weken:
Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen
van een woning op het perceel Daminksweg 1, 7587 NK De
Lutte. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 5 december
2018.
Datum bekendmaking 12 november 2018.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen
van dakkapellen in de zijgevel van de woning op het perceel Allemansweg 70, 7582 HL Losser.
Datum bekendmaking 14 november 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 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.
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen, van 1 november tot en met 30 april in de jaren
2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021 voor de volgende percelen:
- Gildehauserweg 18, 7581 PG Losser, kadastraal bekend
LSR00, sectie I, nummer 6767.
Datum bekendmaking 13 november 2018.
-

Nabij Postweg 12, 7587 PD de Lutte, kadastraal bekend
LSR00, sectie H, nummer 7519 en nabij Oldenzaalestraat
156, 7587 PK de Lutte, kadastraal bekend LSR00, sectie H,
nummer 4410.
Datum bekendmaking 14 november 2018.

-

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.

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 en
uitdunnen van een houtopstand op het perceel Beuninger
straat 60, 7588 RH Beuningen.

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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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:
- Brandveilig gebruiken van de Coop supermarkt op het perceel Langenkamp 5, 7581 JE 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:
- Het vervangen van een gasdrukregel- en meetstation op het
perceel Lutterstraat 129-129A, 7581 PL Losser.
- Een rioolgemaal op het perceel Rosmolen 5, 7587 RP De
Lutte.
- Een rioolgemaal op het perceel Hoofdstraat 275, 7586 BS
Overdinkel.
- Een rioolgemaal op het perceel Hagenvoorde 10, 7581 RJ
Losser.
- Een rioolgemaal op het perceel Wethouder Hassingstraat 38,
7586 CP Overdinkel
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.
KENNISGEVINGEN MOBIEL PUINBREKEN
Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4
van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:
- Oude Nijeweeme B.V., Witteweg 10, 7679 VV Langeveen.
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Lossersedijk
16, 7587 RC De Lutte.
Verwachte begindatum: 22 november 2018.
Verwachte hoeveelheid: ca. 800 ton.
Aard bouw- en sloopafval: menggranulaat.
Geluid (bronvermogen): 111
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 2 dagen.
Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor
meer informatie kunt u bellen met de afdeling Vergunningen
en Handhaving, telefoon 053-5377391.

