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Woensdag 23 mei 2018

OPENBARE VERGADERINGEN

-

EXTRA GEMEENTERAAD 29 MEI
Op dinsdag 29 mei is er een extra vergadering van de gemeenteraad. De vergadering wordt gehouden in ’t Lossers Hoes en
begint om 19.30 uur. Iedereen is welkom.

-

De agendapunten voor de raadsvergadering zijn:
- Afscheid van wethouders J.M. van Rees en J. Hassink
- Benoeming nieuwe wethouders
- Coalitieakkoord 2018-2022
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken. Dit bij het onderdeel Bestuur.

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.

-

Kappen van één eikenboom op het perceel Honingloweg
6, 7581 PK Losser.
Een omgevingsvergunning beperkte milieutoets op een
perceel kadastraal bekend LSR00, sectie P, nummer 272,
toekomstig adres aan de Beuningerveldweg in Beuningen.
Bouwen van een werktuigenberging op het perceel Denekamperstraat 39, 7588 PV Beuningen.
Bouwen van een berging op het perceel Mozartstraat 99,
7582 EV Losser.
Het omvormen van 3 hectare landbouwgrond naar natuur
en de aanleg van een poel en het verondiepen van een
sloot op het perceel kadastraal bekend LSR00, sectie G,
nummer 394, nabij Postweg 45, 7587 PC 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
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Fractievergaderingen
De verschillende fracties (politieke partijen) bereiden zich in de
week voor de raadsvergadering van 5 juni voor op deze vergadering. De meeste fracties op dinsdag 29 mei en in ’t Lossers
Hoes. Ze doen dat tijdens de zogenaamde fractievergaderingen. Deze vergaderingen beginnen na afloop van de extra
raadsvergadering.
Als u vragen, standpunten of opmerkingen heeft over zaken
die de gemeenteraad aangaan en u vindt dat de fracties dit
moeten weten dan kunt u deze bijeenkomsten bezoeken. Dit
moet wel op afspraak. U kunt hiervoor de fractievoorzitters telefonisch benaderen:
Burgerforum
CDA
VVD
D66
PvdA

Lies ter Haar
Ellen Visschedijk
Harry Heegen
Jaimi van Essen
Jimme Nordkamp

06-13052895
06-81454379
06-48136488
06-51984977
06-28622351

Uiteraard kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot een raadslid
dat u kent.

Gemeenteraad 5 juni
Op dinsdag 5 juni is er een vergadering van de gemeenteraad.
De vergadering wordt gehouden in ’t Lossers Hoes en begint
om 19.30 uur. Iedereen is welkom.
De agendapunten voor de raadsvergadering zijn o.a.:
- Aanvullende bijdrage revitalisatie Twents Carmel College
- Herziening bestemmingsplan Honingloweg 30
- Jaarrekening 2017
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken. Dit bij het onderdeel Bestuur.

AANVRAGEN OM VERGUNNINGEN
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNING ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Bouwen van een woning op het perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie G, nummer 3720, toekomstig adres Weidemolen 10, 7587 SL De Lutte.
- Bouwen van een landhuis op het perceel Daminksweg 1,
7587 NK De Lutte.

Sint Plechelmus Harmonie, de heer T.H. Pünt, Plechelmusstraat
14, 7587 AM De Lutte voor het houden van het zomeravondconcert ‘Night @ The Wood Side’ op zaterdag 16 juni 2018 van
20.00 uur tot en met 24.00 uur aan het Kerkebospad 5, 7587
NH in De Lutte¹
Datum bekendmaking 14 mei 2018
Schuttersvereniging Overdinkel, mevrouw N. Wesseler-Sanders, Talmaplein 25, 7586 EK Overdinkel voor het houden van
het schuttersfeest in Overdinkel aan de Welpeloweg 10A, 7586
BJ op de volgende dagen en tijden¹:
- Vrijdag 22 juni van 12:00 uur tot en met zaterdag 01:00 uur;
- Zaterdag 23 juni van 12:00 uur tot en met zondag 01:00 uur;
- Zondag 24 juni van 12:00 uur tot en met maandag 01:00
uur.
Datum bekendmaking 15 mei 2018
Schuttersvereniging Concordia Glane, M.H.J. Jansen, Gronausestraat 330a 7585 PE in Glane voor het houden van het schuttersfeest in Glane aan de Gronausestraat 330a, 7585 PE in Glane
op de volgende dagen en tijden¹:
- Vrijdag 29 juni 2018 van 20.30 tot 01.00 uur;
- Zaterdag 30 juni 2018 van 11.00 uur tot 01.00 uur;
- Zondag 1 juli 2018 van 13.00 uur tot 01.00 uur.
Datum bekendmaking 15 mei 2018
Stichting Avondvierdaagse, mevrouw C. Nordkamp, Oosterhof
1, 7581 WN Losser voor het houden van de Avondvierdaagse
door de gemeente Losser, de start vindt plaats op het Raadhuisplein 1, 7581 AG in Losser¹ op de volgende dagen en tijden:
- 12 juni 2018 van 18.00 uur tot en met 21.00 uur;
- 13 juni 2018 van 18.00 uur tot en met 21.00 uur;
- 14 juni 2018 van 18.00 uur tot en met 21.00 uur;
- 15 juni 2018 van 18.00 uur tot en met 21.00 uur;
- 16 juni 2018 van 11.00 uur tot en met 17.00 uur.
Datum bekendmaking 16 mei 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, tegen een besluit voorzien van
een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Officiële publicaties
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 vier bomen op het perceel Lutterzandweg 23, 7588 PB
Beuningen.
Datum bekendmaking 14 mei 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van een kinderdagverblijf tot vier wooneenheden op
het perceel Kloppenstraat 10A, 7581 ED Losser.
Datum bekendmaking 16 mei 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanbrengen van gevelreclame aan het gebouw gelegen op het perceel Hoofdstraat 65, 7586 BL Overdinkel.
Datum bekendmaking 16 mei 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van een naaldboom op het perceel Denekamperdijk 8, 7581
PJ Losser.
Datum bekendmaking 14 mei 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 1 eik op het perceel Postweg 56, 7587 PE De Lutte.
Datum bekendmaking 14 mei 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een schuur op het perceel Volterdijk 10, 7588 PS Beuningen.
Datum bekendmaking 14 mei 2018.

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 23 mei 2018

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vergroten
van een woning op het perceel Cato Elderinkstraat 20, 7582
ZR Losser.
Datum bekendmaking 14 mei 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
OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET
Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
Oos Café, mevrouw J.P. Riesewijk, Hoofdstraat 69, 7586 BL Overdinkel, voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken
tijdens het Euregiofeest aan de Hoofdstraat 163, 7586 BP in
Overdinkel op de volgende dagen en tijden:
- Zaterdag 7 juli 2018 van 12.00 uur tot zondag 8 juli 2018
01.00 uur;

-

Zondag 8 juli 2018 van 12.00 uur tot maandag 9 juli 2018
01.00 uur.
Datum bekendmaking 14 mei 2018

-

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.

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Slopen van drie agrarische bouwwerken op het perceel Lossersedijk 16, 7587 RC De Lutte.
- Slopen van asbesthoudende onderdelen uit een gebouw
op het perceel Oranjestraat 2, 7581 EX Losser.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Vlasakker 11, 7582 AS Losser.
- Verwijderen van een vlakke plaat aan de schouw in de keu-

-

ken op het perceel Aalsgaardenstraat 45, 7582 AC Losser.
Saneren van asbest van het dak van de grote schuur op het
perceel Bentheimerstraat 65, 7587 NE De Lutte.
Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel
Arendstraat 52, 7581 EV Losser.
Slopen van een mestsilo op het perceel Honingloweg 30,
7581 PK Losser.
Slopen van een machineberging op het perceel Zandhuizerweg 8, 7587 LA De Lutte.

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.

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

