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Woensdag 24 juli 2019

Officiële publicaties
-

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
WEEKMARKT IN LOSSER VERVROEGD
Aangepaste tijden in verband met verwachte warmte
Donderdag 25 juli begint de weekmarkt in Losser eerder
dan gebruikelijk in verband met de weersvoorspellingen.
De temperaturen zullen mogelijk boven de 35 graden komen.
De meeste marktkooplieden zullen waarschijnlijk eerder
vertrekken maar hebben aangegeven in ieder geval tot 13.30
uur te blijven. En om ervoor te zorgen dat de kwetsbare waren
niet kapot gaan zijn de gegarandeerde marktijden van 09.0013.30 uur
Advies: Kom op tijd, dat is prettiger winkelen en u bent er zeker
van dat u bij de marktondernemers terecht kunt.

BESTEMMINGSPLANNEN
BEKENDMAKING VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN
“BESTEMMINGSPLAN LOSSER DORP WIJZIGINGSPLAN
OLDENZAALSESTRAAT 39” TE LOSSER.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat het wijzigingsplan “Bestemmingsplan Losser dorp wijzigingsplan Oldenzaalsestraat 39” te Losser.
op 16 juli 2019 is vastgesteld. Er zijn geen wijzigingen op het
ontwerp wijzigingsplan aangebracht.
Het vaststellingsbesluit met het wijzigingsplan ligt met ingang
van 25 juli 2019 tot en met 4 september 2019 gedurende zes
weken ter inzage.
Het wijzigingsplan voorziet er in een wijziging van de geldende
bestemming “Bedrijf” in de bestemming “Wonen”.
In de periode dat het wijzigingsplan ter inzage ligt, kan degene
die kan aantonen dat hij/zij niet in staat is geweest om tegen
het ontwerp wijzigingsplan een zienswijze in te dienen,
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.
Ook kunt u tijdens deze vorengenoemde periode een verzoek
om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van
de Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s
Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in
werking op de dag na de dag waar op de beroepstermijn
afloopt. U vindt de stukken op onze internetsite www.losser.nl/
bekendmakingen of op www.ruimtelijkeplannen.nl
ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN “KEIZERSHOFJE”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken
bekend dat met ingang van donderdag 25 juli 2019 gedurende
6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Keizershofje”.
Omschrijving plan
Het bestemmingsplan betreft het voornemen om in het
centrum van Losser een woonlocatie mogelijk te maken 22
woningen. Het plan is tijdens een informatiebijeenkomst op
5 juni 2019 in hotel Marktzicht toegelicht.
Inzien bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan Keizershofje kan met ingang
van 25 juli 2019 tot en met 4 september 2019 tijdens de
openingstijden worden ingezien bij de receptie van het
gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en
de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via
www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijke
plannen.nl worden bekeken.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen
schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de
Gemeenteraad 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.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Verstevigen van de oever op diverse locaties langs de
Dinkel, kadastraal bekend LSR00, secties C, nummer 1064,
D, nummer 4645, Q, nummer 856 en I, nummer 8821.

-

Inrichten van een depot voor tijdelijke opslag van vrijkomende partijen zand uit het project GronausestraatNoord in Losser op een perceel aan de Gilderhauserweg,
kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 8517.
Herbouwen van een woning met bijgebouw op het perceel
Lakerinksweg 5A, 7586 RS Overdinkel.
Kappen van een boom op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie O, nummer 1383 nabij Essenweg 2,
7587 PT 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.
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 realiseren van een terrasoverkapping op het perceel Irenestraat 4,
7587 AK de Lutte. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk
11 september 2019.
Datum bekendmaking 16 juli 2019.

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.

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 ‘t Lossers hoes 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
Woensdag
Donderdag

13.00 - 16.30 uur
13.00 - 16.30 uur
12.00 - 16.15 uur
en 17.00 - 20.00 uur

Afhalen van uw aangevraagde reisdocument/rijbewijs bij
de receptie in ‘t Lossers hoes
Op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.30 uur en op
donderdag tot 20.00 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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BESLUIT 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 aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:
-

Het bouwen van een overkapping op het perceel
Haerpad 10, 7587 BZ de Lutte.
Datum bekendmaking 15 juli 2019.

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 VERGUNNINGEN
OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET
Op grond van artikel 30a van de Drank- en Horecawet is het
aanhangsel behorende bij de Drank- en Horecavergunning gewijzigd van:
Café “ ’t Raedthuys” gevestigd aan de Sint Maartenstraat 57,
7581 AK Losser.
Datum bekendmaking 15 juli 2019.
-

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 bouwen
van een woning op het perceel Torenmolen 31, 7587 RN
de Lutte.
Datum bekendmaking 11 juli 2019.
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verplaatsen van een omheining en het uitvoeren van stratigrafisch
onderzoek op het perceel lokaal bekend Staringgroeve,
kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer 4390.
Datum bekendmaking 11 juli 2019.

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.
KENNISGEVING DEFINITIEF BESLUIT UITGEBREIDE
VOORBEREIDINGSPROCEDURE
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht heeft besloten om:
- Een gefaseerde omgevingsvergunning, eerste fase te verlenen voor het milieu neutraal wijzigen van een inrichting
op de locatie Leusinkweg 21, 7582 CM Losser.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 18Z00923.
Het definitief besluit met bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 25 juli 2019 tot en met woensdag 4 september 2019 ter inzage. Tegen het besluit kan binnen zes
weken na bekendmaking beroep worden aangetekend.
Beroep
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij
Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067,
8000 GB Zwolle. Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. De mogelijkheid tot het
indienden van een beroepsschrift staat open voor belanghebbenden die:
• Tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren
hebben gebracht bij het college;
• Aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun
zienswijze bij het college naar voren te brengen.
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het
besluit niet.
Indien gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed is
vereist, kan naast het instellen van beroep als voren bedoeld
bij de Voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank het
treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit
verzoek dient u te richten aan: Rechtbank Overijssel, Afdeling
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u eveneens griffierecht verschuldigd.

-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van eikenbomen op het perceel Richterstraat 49, 7582 BW
Losser.
Datum bekendmaking 12 juli 2019.
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen
van fysieke terreinafschermingen op de percelen Denekamperstraat 4, 7587 NB de Lutte en Egheriaweg 3A,
7587 NE de Lutte.
Datum bekendmaking 12 juli 2019.

Inwerkingtreding
Een besluit dat is voorbereid met een uitgebreide procedure
treedt in beginsel in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Dit geldt niet voor een
gefaseerde omgevingsvergunning, eerste fase. Deze treedt op
grond van artikel 6.3, van de Wabo pas op dezelfde dag als de
omgevingsvergunning, tweede fase in werking.

VERLEENDE ONTHEFFING

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen
en uitbreiden van een woning op het perceel Mekkelhorsterstraat 40, 7588 PK Beuningen.
Datum bekendmaking 15 juli 2019.

OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET:
Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de
volgende ontheffing verleend aan:

-

-

Stichting Sportveld Beuningen, Voortmansweg 10, 7588 RG
Beuningen voor het schenken van zwakalcoholhoudende
dranken tijdens het evenement Dorpsfeest Beuningen op
de volgende dagen en tijden:

- vrijdag 27 september 2019 van 12:00 uur tot 02:00 uur;
- zaterdag 28 september 2019 van 12:00 uur tot 02:00 uur;
- zondag 29 september 2019 van 13:00 uur tot 23:30.
Datum bekendmaking 15 juli 2019.
Bosch- Wensink Cateringservice voor het schenken van
zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement
Landgoed Twente Fair op de volgende dagen en tijden:
- Zaterdag 26 oktober 2019 van 09:00 uur tot 18:00 uur;
- Zondag 27 oktober 2019 van 13:00 uur tot 18:00 uur.
Datum bekendmaking 15 juli 2019.
-

-

Pim Naafs voor het schenken van zwakalcoholhoudende
dranken tijdens het evenement Bruegheliaans festijn op
de volgende dagen en tijden:
- Donderdag 22 augustus 2019 van 19:00 uur tot 00:00 uur;
- Vrijdag 23 augustus 2019 van 10:00 uur tot 02:00 uur;
- Zaterdag 24 augustus 2019 van 10:00 uur tot 02:00 uur;
- Zondag 25 augustus 2019 van 13:00 uur tot 21:00 uur.
Datum bekendmaking 17 juli 2019.
-

Sylvia Grunder voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement Bruegheliaans festijn
op de volgende dagen en tijden:
- Donderdag 22 augustus 2019 van 19:00 uur tot 24:00 uur;
- Vrijdag 23 augustus 2019 van 12:00 uur tot 01:00 uur;
- Zaterdag 24 augustus 2019 van 12:00 uur tot 01:00 uur;
- Zondag 25 augustus 2019 van 13:00 uur tot 19:00 uur.
Datum bekendmaking 17 juli 2019.
Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een 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:
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel
Aalsgaardenstraat 15, 7582 AB Losser.
- Saneren van asbesthoudende materialen op het perceel
Judithhoeveweg 5, 7582 PA Losser.
- Verwijderen van asbesthoudende materialen op het perceel
Aalsgaardenstraat 9, 7582 AB Losser.
- Saneren van een asbesthoudende vlakke plaat in de spouw
ter hoogte van het keukenraam en de hal op het perceel
Mekkelhorsterstraat 29, 7588 PL Beuningen.
- Slopen van sporthal De Fakkel, Gronausestraat 107,
7581 CE Losser.
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.

