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OPENBARE VERGADERINGEN
GEMEENTERAAD 6 FEBRUARI 2018
Op dinsdag 6 februari vergadert de gemeenteraad. De vergadering wordt gehouden in Het Trefhuus in Overdinkel en begint om 19.30 uur.
De agendapunten voor de raadsvergadering zijn o.a.:
Doorontwikkeling Planning en Control-cyclus
Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, landgoed Teussink
De raadsvergadering is gericht op besluitvorming. Het is niet
mogelijk om op de punten die op de agenda van de raadsvergadering staan in te spreken.

Woensdag 24 januari 2018

Officiële publicaties

organisatie. Denk aan belangrijke telefoonnummers, openingstijden, diensten die de gemeente verleent, informatie over
afval, waar klachten gemeld kunnen worden, hoe je een vergunning aanvraagt etc. Van de bestuursleden en de gemeenteraadsleden zijn foto's met adresgegevens opgenomen. De
geschiedenis van Losser is na te lezen en de burgemeester
Overberg van onze partnergemeente Emsbüren stelt zijn stad
voor. Daarnaast vind je contactgegevens van vrijwel alle Losserse verenigingen, stichtingen, sportclubs, huisartsen, zorginstellingen, galerieën, belangverenigingen etc.
Ook hulporganisaties als politie en brandweer zijn met de
meest actuele informatie vertegenwoordigd. Achter in de gemeentegids zijn de stratenregisters met bijbehorende plattegronden van de vijf dorpen (Losser, De Lutte, Beuningen, Glane
en Overdinkel) opgenomen.

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:
-

Deze raadsvergadering is de laatste vergadering in Het Trefhuus. De volgende vergaderingen zijn weer in het gemeentehuis.

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een staalconstructie ten behoeve van een nieuw
dak op het perceel Hanhofweg 10, 7587 LL De Lutte.
De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 28 februari 2018.

Wegwijzer in Losser 2018

Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken. Dit bij het onderdeel Bestuur.

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.

Fractievergaderingen
De verschillende fracties (politieke partijen) bereiden zich in de
week voor de raadsvergadering van 6 februari voor op deze
vergadering. De meeste fracties op dinsdag 30 januari en in Het
Trefhuus in Overdinkel. Ze doen dat tijdens de zogenaamde
fractievergaderingen. Deze vergaderingen beginnen om 19.30
uur.
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
D66
VVD
SDGL/PvdA

Lies ter Haar
Ellen Visschedijk
Jaimi van Essen
Harry Heegen
Chris Bodewes

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

06-13052895
06-81454379
06-51984977
06-48136488
06-81607952

Gemeenteraadsverkiezingen op
21 maart

Akse Media bv

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

OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET
Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:

Mocht u de gemeentegids Losser 2018 niet ontvangen hebben,
dan kunt u deze ophalen bij de receptie van het gemeentehuis,
Raadhuisplein 1.

AANVRAGEN OM VERGUNNINGEN
!

NIEUWS UIT HET GEMEENTEHUIS
RECEPTIE NIEUWE BURGEMEESTER 7 FEBRUARI
Op woensdag 7 februari wordt mevrouw C.A.M. Kroon officieel
geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Losser. Dit gebeurt in een buitengewone raadsvergadering die begint om 15.30 uur. Daarna is er een receptie voor genodigden.
De inwoners van de gemeente Losser kunnen ook deze middag
kennis maken met de nieuwe burgemeester en haar partner.
Deze openbare receptie is van 17.30 uur tot 19.00 uur en
wordt gehouden in het gemeentehuis.

WEGWIJZER IN LOSSER 2018 GEREED
De nieuwe gemeentegids Losser voor 2018 is gereed. Hierin
vinden inwoners van Losser informatie over de gemeentelijke

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Kappen van een populier en het dunnen van een houtopstand op het perceel Denekamperstraat 33A, 7588 PV Beuningen.
- Afwijken van het bestemmingsplan voor het verruimen van
de maximale oppervlakte aan vierkante meters bijgebouwen op het perceel Gildehauserweg 24, 7581 PG Losser.
- Afwijken van het bestemmingsplan voor het verruimen van
de maximale oppervlakte aan vierkante meters op het perceel Reekersgaarden 54, 7582 JB Losser.
- Plaatsen van een deur bij de Rabobank op het perceel
Dorpstraat 1A, 7587 AA De Lutte.
- Aanbrengen van gevelreclame op het pand van Johma op
het perceel De Pol 35, 7581 CZ Losser.
- Bouwen van een woning op het perceel Rosmolen 65, 7587
RP De Lutte.

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 24 januari 2018

-

mevrouw A.A.J.M. Kuipers-Aalderink voor het uitoefenen
van het horecabedrijf Sterrebos, gevestigd aan de Beuningerstraat 71, 7588 RG te Beuningen.
Datum bekendmaking, 9 januari 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.

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 een eik op het perceel Honingloweg 30A, 7581 PK Losser.
Datum bekendmaking 12 januari 2018.

Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover
vindt u op de website www.rechtspraak.nl.

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Slopen van woningen op de percelen Irisstraat 36, 38, 56,
57, 60, 61, 63, 65, 69, 76, 78, 87, 91, 97, 99, 101, 107 en 109,
7581 TX Losser.
- Verwijderen van asbest van een zolder op het perceel Reigerstraat 3, 7581 ST Losser.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Reigerstraat 1, 7581 ST Losser.

-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van bomen op het perceel Gilderhauserweg 31, 7581 PE
Losser.
Datum bekendmaking 12 januari 2018.

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.

BEKENDMAKINGEN
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op het perceel Pastoor van Laakstraat 65,
7586 CB Overdinkel.
Datum bekendmaking 15 januari 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op het perceel Pastoor van Laakstraat 63,
7586 CB Overdinkel.
Datum bekendmaking 15 januari 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op een perceel met de kadastrale aanduiding LSR00, sectie H, nummer 9978, toekomstig adres
Dingshof 3 in Losser.
Datum bekendmaking 15 januari 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het intern verbouwen van een gedeelte van de verdieping tot 2 appartementen op het perceel Brinkstraat 19, 7581 GB Losser.
Datum bekendmaking 15 januari 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
54 bomen op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie N,
nummers 1954 en 4397 nabij de Gronausestraat in Losser.
Datum bekendmaking 17 januari 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.

ONTWERP “NOTA STANDPLAATSEN GEMEENTE LOSSER”
Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat
met ingang van 25 januari 2018 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt de ontwerp “Nota standplaatsen gemeente Losser”.
Omschrijving
Het bestaande standplaatsenbeleid dateert uit 1995 en dient
vanwege diverse redenen geactualiseerd te worden. Het beleid
handelt over de behandeling en de beoordeling van vergunningaanvragen voor het innemen van een standplaats als bedoeld in Afdeling 4 Standplaatsen van de Algemene
plaatselijke verordening (APV). Het doel van het beleid is enerzijds ondernemers duidelijkheid bieden over hun mogelijkheden en positie, en anderzijds voor de gemeente duidelijkheid
te scheppen over vergunningverlening en handhaving. Met het
geactualiseerde beleid wordt de meerwaarde van standplaatsen optimaal benut.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van de ontwerp-nota ligt voor een
ieder tot en met 8 maart 2018 ter inzage bij de receptie tijdens
de reguliere openingstijden in het gemeentehuis. De nota met
bijlagen kan ook via www.losser.nl/bekendmakingen digitaal
worden ingezien.
Zienswijze
Op grond van de Inspraakverordening Losser 2004 krijgen ingezetenen (inwoners van de gemeente Losser) en belanghebbenden (degenen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is
betrokken) vooraf de gelegenheid krijgen hun zienswijzen

daarover kenbaar te maken.
Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van de in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure.
Daarom ligt met ingang van 25 januari 2018 tot en met 8 maart
2018 de ontwerp “Nota standplaatsen gemeente Losser” bij de
receptie van het gemeentehuis gedurende de openingstijden
op maandag t/m vrijdag ter inzage.
De genoemde ingezetenen en belanghebbenden kunnen, naar
keuze, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen inbrengen
over de genoemde ontwerp-nota. Een schriftelijke zienswijze
dient u - duidelijk voorzien van datum, naam, adres, woonplaats en handtekening - te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB
Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt
u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN BUITENGEBIED,
GILDEHAUSERWEG 18 LOSSER
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat het vastgestelde wijzigingsplan Buitengebied, Gildehauserweg 18 Losser met ingang van 25 januari 2018 gedurende
zes weken ter inzage ligt.
Het wijzigingsplan voorziet er in dat de agrarische bedrijfsbestemming aan de Gildehauserweg 18 te Losser wordt gewijzigd
in Woondoeleinden. Het plan beoogt de sloop van alle voormalige agrarische bedrijfsgebouwen mogelijk te maken behalve de bestaande bedrijfswoning met bijgebouw. De bouw
van één extra woning wordt planologisch mogelijk gemaakt.
Belanghebbenden die kunnen aantonen dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig een zienswijze kenbaar te
maken, kunnen beroep instellen bij de Raad van State. De beroepstermijn bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van
de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.
Beroep kan worden ingesteld door binnen de beroepstermijn
een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift
in te dienen bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van
het besluit niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen op
het besluit. Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt inwerking treding van het besluit opgeschort tot op het verzoek
is beslist.
Het wijzigingsplan ligt met de bijbehorende stukken ter inzage
in het gemeentehuis te Losser aan het Raadhuisplein 1 te Losser. Ook vindt u de stukken op onze internetsite www.losser.nl
of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

