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Woensdag 21 september 2022

AANVRAGEN OM VERGUNNING

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
VETERANENDAG
Herinnering:
meld u aan voor de gemeentelijke Veteranendag
Veteranen die zich nog niet aangemeld hebben kunnen dit
nog tot uiterlijk 10 oktober doen.
In de gemeente Losser spreken wij jaarlijks onze waardering
uit voor onze veteranen. We zetten onze veteranen in het zonnetje tijdens de jaarlijkse gemeentelijke veteranendag.
Graag nodigen wij de veteranen in de gemeente Losser en hun
partners uit om zaterdag 15 oktober bij deze feestelijke dag
aanwezig te zijn. U heeft deze uitnodiging per brief ontvangen
in de week van 9 augustus.
Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 uur
Inloop met koffie / thee en krentewegge
Welkomstwoordje door Jan Meerenburgh,
voorzitter Stichting Veteranen Losser,
Woordje door burgemeester Gerrit Jan Kok
15.00 uur Lezing van Klaas Analbers over zijn uitzen15.15 uur
ding naar Afghanistan in 2008
15.45 uur Ervaringen van Robert Konter over zijn deel16.00 uur
name aan de Invictus Games
16.45 uur
Indische maaltijd
18.00 uur
Einde
Gedurende de gehele middag is een static show van voertuigen en een expositie van materiaal van verschillende uitzendingen

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Afzetten van een houtwal op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie A, nummer 2754 aan de Volterdijk in
Beuningen, zaaknummer 22Z01996.
- Kappen een boom op het perceel Ruhenbergerweg 8, 7586
RG Overdinkel, zaaknummer 22Z01997.
- Kappen van 1 den en 2 coniferen op het perceel Richterstraat 83, 7582 BW Losser, zaaknummer 22Z02025.
- Brandveilig gebruiken van een pand op het perceel Bentheimerstraat 21, 7587 ND de Lutte, zaaknummer 22Z02030.
- Bouwen van een overkapping op het perceel Muchteweg
22, 7582 AL Losser, zaaknummer 22Z02029.
- Bouwen van een vrijstaande woning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie K, nummer 6667, met het conceptadres Mös 9, 7586 RX Overdinkel, zaaknummer
22Z02036.
- Verbouwen van een winkelruimte tot appartement op het
perceel Braakstraat 2-27, 7581 EZ Losser, zaaknummer
22Z02048.
- Wijzigen van de bestemming voor het gebruik van bedrijfs
woning naar recreatiewoning op het perceel Kampbrugweg 3, 7588 RK Beuningen, zaaknummer 22Z02055.
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.

Aanmelden
Heeft u zich nog niet aangemeld, dan kunt u dat nog doen via
e-mail: veteranen-losser@outlook.com tot uiterlijk10 oktober

Officiële publicaties

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 1 kastanjeboom op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie N, nummer 2728, gelegen naast het perceel
Van Beethovenlaan 2 aan de J.S. Bachstraat in Losser, zaak
nummer 22Z01924.
Datum bekendmaking 8 september 2022.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren
van een boerderijappartement in een bestaand bedrijfsgebouw op het perceel Enschedesestraat 73, 7582 PL in Losser, zaaknummer 22Z01634.
Datum bekendmaking 9 september 2022.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een palletopslag op het perceel De Pol 35, 7581 CZ in
Losser, zaaknummer 22Z01821.
Datum bekendmaking 12 september 2022.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op een perceel kadastraal bekend LSR00,
sectie K, nummer 4552 met het conceptadres Eepschoer
8 in Overdinkel, zaaknummer 22Z01642.
Datum bekendmaking 13 september 2022.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het intern ver
bouwen van hotel “Het Ros van Twente” op het perceel
Beuningerstraat 20, 7587 LD de Lutte, zaaknummer
22Z01672.
Datum bekendmaking 14 september 2022.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend voor: ¹
Het houden van het evenement Buitengewoon Beuningen
op zaterdag 24 september van 13:00 uur tot en met 01:00
uur en zondag 25 september 2022 van 11:00 uur tot en met
20:00 uur op het perceel Beuningerstraat 64, 7588 RH in
Beuningen, zaaknummer 22Z01718.
Datum bekendmaking 15 september 2022
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VERKEERSMAATREGEL
Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft
besloten een parkeerplaats aan de Kostersgaarden in Losser in
te richten als een invalidenparkeerplaats voor een individuele
gebruiker. Hiervoor is een verkeersbesluit genomen dat op
woensdag 21 september bekend wordt gemaakt in het digitale
Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl).
Het besluit ligt met ingang van 21 september ook voor een periode van zes weken ter inzage in ’t Lossers Hoes te Losser.
Inzage is mogelijk op tijden wanneer de publieksbalie is opengesteld voor publiek dan wel volgens afspraak op de volgende
dagen en tijden:
• Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00
uur;
• Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
• Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.
Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van digitale bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van
verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, (7580 AB) Losser.

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.
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 kappen
van 1 sierkers op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 9419, tegen de perceelgrens van Sportlaan
66 in Losser, zaaknummer 22Z01920.
Datum bekendmaking 8 september 2022.

Volg de gemeenteraad op Twitter Account: RaadLosser
Aankondigingen van vergaderingen, linken naar de website en

andere wetenswaardigheden over het werk van de gemeenteraad.

www.losser.nl

Bezoekadres gemeentehuis: Raadhuisplein 1, Losser
Postadres:
Postbus 90, 7580 AB Losser
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
08.45 - 16.30 uur
Woensdag
08.45 - 16.30 uur
Afhalen van uw aangevraagde paspoort/ID-kaart/
rijbewijs bij de receptie in ‘t Losssers hoes
Elke werkdag van 09.00-16.30, zonder afspraak. Vraagt u
uw paspoort / ID-kaart in Enschede aan? Dn haalt u het
in Enschede op.
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 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
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.

-

Nabij Enschedesestraat 103A, 7582 PM Losser, kadastraal be
kend LSR00, sectie Q, ummer 180, zaaknummer 22Z01951.
Datum bekendmaking 8 september 2022.
Nabij Foksweg 13, 7588 PM, kadastraal bekend LSR00, sectie
P, nummer 723, zaaknummer 22Z01986.
Datum bekendmaking 9 september 2022.

ningenrechter 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.

-

-

Kerkhofweg 137, 7586 AC Overdinkel, kadastraal bekend
LSR00, sectie K, nummer 5482, zaaknummer 22Z02004.
Datum bekendmaking 13 september 2022.
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens het stookseizoen, van 1 november tot en met 30 april in het jaar
2022/2023 en een vreugdevuur (Paasvuur) op 1e paasdag in
2023, voor het volgende perceel:

SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbesthoudend materiaal op het perceel
Denekamperdijk 20, 7581 PJ Losser, zaaknummer
22Z01971.
- Verwijderen van asbesthoudende golfplaten op daken van
schuren op het perceel Beuningerstraat 4, 7587 LD de
Lutte, zaaknummer 22Z01945.

Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens het stookseizoen van 1 november tot en met 30 april in het jaar
2022/2023 voor het volgende perceel:
-

Nabij Wilgenkamp 5, 7581 HA Losser, kadastraal bekend
LSR00, sectie Q, nummer 769, zaaknummer 22Z01948.
Datum bekendmaking 8 september 2022.

Zoekerweg 1, 7582 PX Losser, kadastraal bekend LSR00,
sectie Q, nummer 609, zaaknummer 22Z02001.
Datum bekendmaking 13 september 2022.

MELDINGEN

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 voorzie-

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.

