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AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Kappen van 9 bomen nabij het perceel Dorpstraat 52 in De
Lutte, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie O,
nummer 510.
- Vergroten van een woning op het perceel Muchteweg 12,
7582 AL 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:
- Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dagrecreatieruimte op het perceel Tiekenveenweg 4, 7586 SC Overdinkel. De beslisdatum is verlengd
tot uiterlijk 27 september 2017.

BESLUITEN BUITEN BEHANDELING
Het college van burgemeester en wethouders van Losser
maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene
wet bestuursrecht de onderstaande aanvragen om omgevingsvergunningen niet in behandeling neemt:
-

Het uitvoeren van werkzaamheden (o.a. diepploegen en
egaliseren van gronden) op percelen gelegen nabij Ruhenbergerweg in Overdinkel, kadastraal bekend als LSR00,
sectie Q, met nummers 1360, 1365 en 1377.
Datum bekendmaking 17 augustus 2017.

-

Het bouwen van een woning op het perceel Strootsweg 1,
7586 RR Overdinkel.
Datum bekendmaking 17 augustus 2017.

Woensdag 23 augustus 2017

VERLEENDE VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
Stichting Bruegheliaans Festijn, de heer M.F. Haen, Postbus 13,
7580 AA voor het houden van het Bruegheliaans Festijn in het
centrum van Losser op de volgende dagen en tijden:
- Donderdag 31 augustus 2017 van 16.00 uur tot 24.00 uur;
- Vrijdag 1 september 2017 van 09.00 uur tot 02.00 uur;
- Zaterdag 2 september 2017 van 09.00 uur tot 02.00 uur;
- Zondag 3 september 2017 van 12.00 uur tot 21.00 uur.
Datum bekendmaking 11 augustus 2017.
Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij 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.

VERLEENDE ONTHEFFING
OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET:
Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:
Aan café ’t Wiefke, mevrouw S.L.M. Grunder, Het Bosman 13,
7591 WL Denekamp voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het Bruegheliaans Festijn bij het tappunt in de Roberinkstraat in Losser op de volgende dagen en
tijden:
• Donderdag 31 augustus 2017 van 18.00 uur tot 24.00 uur;
• Vrijdag 1 september 2017 van 10.00 uur tot 02.00 uur;
• Zaterdag 2 september van 10.00 uur tot 02.00 uur;
• Zondag 3 september van 13.00 uur tot 21.00 uur.
Datum bekendmaking 10 augustus 2017

Het bouwen van een unit ten behoeve van een woonfunctie voor de zorg op het perceel Rondweg 22a, 7581 KB Losser.
Datum bekendmaking 17 augustus 2017.

Aan hotel Smit, de heer H.G. Poorthuis, Brinkstraat 38, 7581 GD
Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken
tijdens het Bruegheliaans Festijn bij het tappunt bij het tappunt
en op het terras aan de Brinkstraat voor Hotel Smit in Losser op
de volgende dagen en tijden:
• Donderdag 31 augustus 2017 van 18.00 uur tot 24.00 uur;
• Vrijdag 1 september 2017 van 10.00 uur tot 02.00 uur;
• Zaterdag 2 september van 10.00 uur tot 02.00 uur;
• Zondag 3 september van 13.00 uur tot 21.00 uur.
Datum bekendmaking 10 augustus 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.

Aan de heer P. Onland, Lijsterbesstraat 7, 7581 XX Losser voor
het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het
Bruegheliaans Festijn bij het tappunt op het terras aan de Brink
in Losser op de volgende dagen en tijden:
• Donderdag 31 augustus 2017 van 18.00 uur tot 24.00 uur;
• Vrijdag 1 september 2017 van 10.00 uur tot 02.00 uur;
• Zaterdag 2 september van 10.00 uur tot 02.00 uur;
• Zondag 3 september van 13.00 uur tot 21.00 uur.
Datum bekendmaking 10 augustus 2017

-

-

Het bouwen van 5 rijwoningen op locaties aan de Oosterhof
kavels 29 t/m 33 in Losser.
Datum bekendmaking 17 augustus 2017.

Officiële publicaties

Aan de heer P. Naafs, Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser
voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens
het Bruegheliaans Festijn bij het tappunt aan de Sint Maartenstraat in Losser op de volgende dagen en tijden:
• Donderdag 31 augustus 2017 van 18.00 uur tot 24.00 uur;
• Vrijdag 1 september 2017 van 10.00 uur tot 02.00 uur;
• Zaterdag 2 september van 10.00 uur tot 02.00 uur;
• Zondag 3 september van 13.00 uur tot 21.00 uur.
Datum bekendmaking 9 augustus 2017
Aan de heer R.G. Hoevers, Hannekerveldweg 49, 7581 BD Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het Bruegheliaans Festijn bij het tappunt op het
Raadhuisplein op de volgende dagen en tijden:
• Donderdag 31 augustus 2017 van 18.00 uur tot 01.00 uur;
• Vrijdag 1 september 2017 van 10.00 uur tot 02.00 uur;
• Zaterdag 2 september van 10.00 uur tot 02.00 uur;
• Zondag 3 september van 13.00 uur tot 21.00 uur.
Datum bekendmaking 9 augustus 2017
Aan de heer R.G. Hoevers, Hannekerveldweg 49, 7581 BD Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het Bruegheliaans Festijn bij het tappunt op het
Martinusplein in Losser op de volgende dagen en tijden:
• Donderdag 31 augustus 2017 van 18.00 uur tot 24.00 uur;
• Vrijdag 1 september 2017 van 10.00 uur tot 02.00 uur;
• Zaterdag 2 september van 10.00 uur tot 02.00 uur;
• Zondag 3 september van 13.00 uur tot 21.00 uur.
Datum bekendmaking 9 augustus 2017
Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten 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.

Adressen en telefoonnummers gemeente Losser
Telefoon:
(053) 537 7444
Emailadres:
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 23 augustus 2017

MELDINGEN
ACTIVITEITENBESLUIT INGEVOLGE WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor:
- Enexis B.V., Bentheimerstraat 75, 7587 NG De Lutte.
- Enexis B.V., Bentheimerstraat 68, 7587 NJ De Lutte.
- Enexis B.V., Binkhorsterkerkpad 16, 7587 RA De Lutte.

-

Enexis B.V., Denekamperdijk 52, 7581 PJ Losser.
OTC B.V., Nijverheidstraat 8, 7581 PV Losser.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een ingediende mel-ding 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.

BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN:
Er is een melding ingediend op grond van artikel 1.10 van het
Besluit lozen buiten inrichtingen voor:
- Het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op
het perceel Honingloweg 9, 7581 PK 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.

