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Woensdag 24 november 2021
om de bouw mogelijk te maken, gecombineerd in een proces.

OPENBARE VERGADERINGEN
OORDEELSVORMENDE VERGADERING 7 DECEMBER 2021
Op dinsdag 7 december
a.s. wordt een Oordeelsvormende vergadering gehouden door de gemeenteraad
en deze begint om 19.30
uur in de Grote Zaal van ’t
Lossers Hoes.
De vergadering is te volgen
via de website van de gemeente www.losser.nl Bij het onderdeel Bestuur staan ook de
verschillende vergaderstukken.
Tijdens deze vergadering gaan raads- en commissieleden met
elkaar in gesprek over de op de agenda staande voorstellen.
Dit ter voorbereiding op de (besluitvormende) raadsvergadering van 14 december a.s.
Agenda:
1. Opening;
2. Vaststelling agenda;
3. Vragenkwartier;
4. Algemene Plaatselijke Verordening;
5. Speelruimteplan;
6. Aansluiting Werkgeversvereniging Recreatieschap
Twente;.
7. Notitie rechtmatigheid
8. Belastingverordeningen 2022;
9. Actieve informatie door het college;
10. Sluiting.
Live-uitzending vergaderingen
De Oordeelsvormende en Besluitvormende vergaderingen zijn
live (in beeld en geluid) te volgen
op de website van de gemeente: www.losser.nl bij het onderdeel Bestuur.
Fractievergaderingen
De verschillende fracties (politieke partijen) bereiden zich in de
week voor de Oordeelsvormende vergadering van 7 december
voor op deze vergadering. De meeste fracties op dinsdag 30
november, vanaf 19.30 uur en in ’t Lossers Hoes. Ze doen dat
tijdens de zogenaamde fractievergaderingen.
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
Ronald Ringenoldus
Jimme Nordkamp

06-13052895
06-81454379
06-48136488
06-53794680
06-28622351

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

BESTEMMINGSPLANNEN
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “OVERDINKEL 2014
PARTIELE HERZIENING PROJECT HOOFDSTRAAT 118 EN
193 TE OVERDINKEL” MET BIJBEHORENDE ONTWERPBESLUITEN IN HET KADER VAN ARTIKEL 3.30 WRO
De gemeenteraad van de gemeente Losser heeft in zijn vergadering van 18 mei 2021 besloten om toepassing te geven aan
de coordinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet
ruimtelijke ordening voor de bouw van een nieuwe Aldi-supermarkt in Overdinkel.
Hiermee worden de verschillende procedures die nodig zijn

Burgemeester en wethouders van Losser maken dan ook bekend dat met ingang van donderdag 24 november voor iedereen ter inzage ligt:
o het door de gemeenteraad op 9 november 2021 vastgestelde bestemmingsplan “Overdinkel 2014 partiele herziening project Hoofdstraat 118 en 193 te Overdinkel” met ID
nummer NL.IMRO.0168.01BP10PH05-0401
o het besluit omgevingsvergunning voor de bouw van een
supermarkt voor de activiteiten:
- het (ver)bouwen van een bouwerk;
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd
met het bestemmingsplan;
- het vellen of doen vellen van een houtopstand;
o het besluit voor het aanwijzen van twee openbare invalidenparkeerplaatsen op het parkeerterrein bij de supermarkt;
o het besluit voor het vaststellen van een hogere waarde
voor wegverkeerslawaai voor de toekomstige bouw van
10 appartementen aan de Hoofdstraat 118.
Omschrijving plan
De huidige Aldi-supermarkt aan de Hoofdstraat 118 voldoet
niet meer aan de huidige eisen. Daarom is het gewenst om een
nieuwe supermarkt te bouwen aan de Hoofdstraat 189-195 op
de locatie van voormalige Saksenstal Gerrit. De bestaande winkel wordt gesloopt nadat de nieuwe winkel in gebruik is genomen. Daarna wordt een appartementengebouw gerealiseerd
met 10 appartementen.
Ten opzichte van de besluiten die als ontwerp ter inzage hebben gelegen is een aantal aanvullingen opgenomen:
a. In het bestemmingsplan is binnen de bestemming ‘Detail
handel’ in artikel 3.3.3 Akoestische maatregelen lid b. toe
gevoegd waarbij wordt bepaald dat: gronden niet in gebruik mogen worden genomen of gegeven zonder gebruikmaking van stille winkelwagens welke door middel
van plastic manden, dan wel rubberen wielen, dan wel andersoortige technische maatregelen hoge piekgeluiden
voorkomen en daarmee bijdragen aan een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat.
b. Bij de omgevingsvergunning is een nadere uitwerking van
de erfscheidingen (geluidsschermen) gevoegd.
Inzien bestemmingsplan
Het bestemmingsplan en de genoemde besluiten kunnen met
ingang van donderdag 25 november 2021 tot en met woensdag 5 januari 2022 tijdens de openingstijden worden ingezien
bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Alle stukken
kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen worden bekeken. Het ontwerpbestemmingsplan (verbeelding en regels) en
de bijbehorende toelichting met bijlagen kan ook op
www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.
Beroep
Een belanghebbende kan vanaf 25 november 2021 tot en met
5 januari 2022 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.
Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking op 6 januari 2022, tenzij binnen
die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad
van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat
op dat verzoek is beslist.
Losser, 24 november 2021
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED,
PARTIELE HERZIENING NITERTWEG 4, LOSSER”
Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat
met ingang van donderdag 24 november voor iedereen ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 9 november 2021 vast-
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gestelde bestemmingsplan “Buitengebied, partiele herziening
Nitertweg 4, Losser” met ID nummer
NL.IMRO.0168.Bp008vp02ph04-0401.
Omschrijving plan
In het verleden waren er plannen om op deze locatie een volledig nieuw sportcomplex te realiseren met atletiek- en skeelerbaan. Hiervoor is indertijd al een aantal voorbereidende
werkzaamheden uitgevoerd, zoals de aanvoer en het storten
van zand. Uiteindelijk zijn deze plannen niet doorgegaan en
zijn de ijsclub en de atletiek geland aan het Nilantspad. Het huidige plan voorziet er in dat de voormalige ijsbaan en visvijver
worden heringericht als nieuw natuurgebied, inclusief openbaar toegankelijk wandelpad parallel aan de Nitertweg. De bestaande bebouwing wordt gesloopt. In de noordoostelijke
hoek komt een kavel beschikbaar voor de bouw van één woning in een passende architectuur. Ten opzichte van de besluiten die als ontwerp ter inzage hebben gelegen zijn geen
wijzigingen doorgevoerd in verbeelding en regels. Wel heeft
een aantal ondergeschikte wijzigingen in de toelichting opgenomen.
Inzien bestemmingsplan
Het bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 25 november 2021 tot en met woensdag 5 januari 2022 tijdens de
openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Alle stukken kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen
worden bekeken. Het ontwerpbestemmingsplan (verbeelding
en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kan ook
op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Adressen en telefoonnummers gemeente Losser
Telefoon:
(053) 537 7444
E-mailadres:
gemeente@losser.nl
Website:
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
09.00 - 16.30 uur
Woensdag
09.00 - 16.30 uur
Afhalen van uw aangevraagde reisdocument/rijbewijs
bij de receptie in ‘t Lossers hoes
Elke werkdag van 9:00-16:30 kunnen inwoners, zonder
afspraak, hun document afhalen.
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 Hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Nitertweg 4
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken
daarnaast bekend dat ook met ingang van donderdag 25 november 2022 de beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder Nitertweg 4 gedurende zes weken ter inzage ligt. De
hogere grenswaarde bedraagt maximaal 55 dB. De hoogst mogelijke waarde waarvoor ontheffing kan worden verleend bedraagt 63 dB. Vaststelling van de hogere grenswaarden is nodig
omdat uit onderzoek is gebleken dat niet voldaan kan worden
aan de voorkeurswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Broekhoekweg.
Beroep
Een belanghebbende kan vanaf 25 november 2021 tot en met
5 januari 2022 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.
Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking op 6 januari 2022, tenzij binnen
die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad
van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat
op dat verzoek is beslist.
Losser, 24 november 2021
ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN “LOSSER DORP PARTIËLE
HERZIENING ENSCHEDESESTRAAT 21 TE LOSSER”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken
bekend dat met ingang van donderdag 25 november 2021 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan
“Losser
Dorp
partiële
herziening
Enschedesestraat 21 te Losser” met ID nummer
NL.IMRO0168.BP01PH16-0301.
Omschrijving plan
Het plan voorziet in de bouw van zeven starterwoningen op
het perceel waar in het verleden de Martinusschool gesitueerd
was. De woningen worden gesitueerd in twee blokken aan de
Zweermanstraat. Het parkeren wordt opgelost door toevoeging van een aantal langparkeerplaatsen aan de Zweermanstraat. Daarnaast wordt een extra parkeerterrein gerealiseerd
aan de achterzijde.
Inzien bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag
25 november 2021 tot en met 5 januari 2022 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.ruimtelijkeplannen.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.
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Enschedesestraat 21
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken
daarnaast bekend dat ook met ingang van donderdag 25 november 2021 de ontwerp beschikking hogere grenswaarden
Wet geluidhinder Enschedesestraat 21 gedurende zes weken
ter inzage ligt. Het plan is om voor de geluidsbelasting op de
gevel van een aantal woningen op het perceel een hogere
grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen.
Vaststelling van de hogere grenswaarden is nodig omdat uit
onderzoek is gebleken dat niet voldaan kan worden aan de
voorkeurswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Enschedesestraat.
Inzien ontwerp-beschikking
De ontwerp beschikking en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van donderdag 25 november 2021 tot en met
woensdag 5 januari 2022 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. De stukken zijn tevens te
raadplegen op www.losser.nl.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op de
ontwerp beschikking. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen
naar het college van burgemeester en wethouders van Losser,
Postbus 90, 7580 AB Losser. Als u uw reactie mondeling kenbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de publieksbalie
van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053)
5377444.
Losser, 24 november 2021

ONTWERPVISIE
INSPRAAK “ONTWERPVISIE CENTRUMPLEIN DE LUTTE”
Het college van burgemeester en wethouders van Losser wil
de gemeenteraad voorstellen de “Ontwerpvisie centrumplein
de Lutte” vast te stellen.
De voorafgaande jaren is overleg gevoerd over de inspanningen en maatregelen die nodig zijn om een duurzame toekomstbestendige leefomgeving voor het dorp de Lutte te
creëren. Hiervoor heeft de gemeenteraad begin 2017 de “Kwaliteitsimpuls de Lutte” vastgesteld.
Eén van de deelprojecten is de herinrichting van het centrum
waarbij de ambitie is om dit meer dorps, gastvrij, landelijk en
lommerrijk te maken. Tegelijkertijd kan de verkeer- en hemelwaterstructuur beter vormgegeven worden. Na een ontwerpen participatietraject ligt er nu een ontwerpvisie die vrijgegeven kan worden voor inspraak.
De ontwerpvisie voorziet in de ontwikkeling van een hoogwaardig centrumplein waarin alle functies in samenhang in beschouwing zijn genomen.

-

Bouwen van een erker aan de voorgevel op het perceel Willibrordlaan 39, 7581 DS Losser.
Bouwen van een erker aan de voorgevel op het perceel Willibrordlaan 41, 7581 DS Losser.
Kappen van 15 populieren op het perceel Paasbergweg 20,
7587 LW de Lutte.
Plaatsen van een fotoframe op een electrahuisje op het perceel Dorpstraat 33, 7587 AB de Lutte en het plaatsen van
een verplaatsbare bank van zandsteen met eiken planken
in het centrum van 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 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend voor:
-

Het plaatsen van fairybells ten behoeve van verfraaiing van
het dorp Losser in de decembermaand door Stichting Centrum Management Losser in de periode van 26 november
2021 tot en met 8 januari 2022.
Datum bekendmaking 17 november 2021.
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend voor:
-

De ontwerpvisie inclusief een verkeerskundige onderbouwing,
ligt met ingang van donderdag 25 november 2021 tot en met
woensdag 5 januari 2022 gedurende de openingstijden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Losser. Daarnaast
zijn deze stukken ook te raadplegen via de website van de gemeente Losser.
Gedurende de termijn dat de documenten ter inzage liggen,
kan een ieder schriftelijk zijn inhoudelijke reactie kenbaar
maken. De reactie moet de datum en uw naam, adres, woonplaats en handtekening bevatten. De reactie kan gericht worden aan het college van Burgemeester en wethouders van
Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser onder vermelding van inspraakreactie Inrichtingsvisie centrum de Lutte.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Robert
Middelhuis van de gemeente Losser (tel. 06-12081686 of per
e-mail: r.middelhuis@losser.nl)
Losser, 24 november 2021

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- Plaatsen van een dakkapel op de voorzijde van een woning
op het perceel Welpeloweg 15, 7586 BJ Overdinkel.
- Inrichten van een belevingsplek en het aanleggen van een
half verhard struinpad op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie I, nummer 7410, terrein naast Gronausestraat
443, 7585 PD Glane.
- Aanleggen van een uitrit op het perceel Boxbergen 26, 7581
WS Losser.
- Kappen van 2 eiken op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie Q, nummer 1742 gelegen tussen Hogeboekelweg 8 en 10, 7582 AJ Losser.
- Kappen van 1 eik op een perceel kadastraal bekend LSR00,
sectie K, nummer 5074 nabij Ravenhorsterweg 5, 7581 PB
Losser.
- Vernieuwen van de voor- en rechterzijgevel op het perceel
Buckhorst 12, 7581 WG Losser.
- Plaatsen van handelsreclame ten behoeve van de geldautomaat binnen in het pand op het perceel Bernard Leurinkstraat 5, 7581 AR Losser.
- Plaatsen van een dakkapel op de voorgevel van een woning
op het perceel Markeweg 81, 7582 BB Losser.
- Verbouwen van een woning op het perceel Snippertweg 4,
7582 PC Losser.
- Kappen van 1 beukenboom op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer 915 aan de Möllenbergstraat
in Losser.

Het wekelijks innemen van een standplaats voor de verkoop van kipproducten op de woensdag naast Medikamente aan de Brinkstraat in Losser op de woensdag in de
periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024.
Datum bekendmaking 17 november 2021.
Op grond van artikel 30b 1e lid van de Wet op de kansspelen is
de volgende vergunning verleend:
- Het plaatsen van 2 kansspelautomaten bij camping Dennenlust, Zandhuizerweg 19, 7587 LA in de Lutte.
Datum bekendmaking 11 november 2021.
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 4 beukenbomen op het perceel Lossersedijk 32, 7587
RD de Lutte.
Datum bekendmaking 11 november 2021.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen
en uitbreiden van een woning op het perceel Lage Esweg
2, 7581 EN Losser.
Datum bekendmaking 11 november 2021.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen
van een mast ten behoeve van telecommunicatiedoeleinden op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie D, nummer 5308 nabij Beverborgsweg 10 in Beuningen.
Datum bekendmaking 11 november 2021.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een overkapping op het perceel Kloppenstraat 79, 7581
EB Losser.
Datum bekendmaking 16 november 2021.
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Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen
van een woning en het plaatsen van een dakkapel op het
perceel Oldenzaalsestraat 91A, 7581 AT Losser.
Datum bekendmaking 16 november 2021.
-

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.
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens het
stookseizoen, van 1 november tot en met 30 april in het jaar
2021/2022 en een vreugdevuur (Paasvuur) op 1e Paasdag in
2022, voor het volgende perceel:
- Honingloweg 30, 7581 PK Losser kadastraal bekend LSR00,
sectie H, nummer 9340.
Datum bekendmaking 17 november 2021.
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 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 Bur
gemeester Eekhoutstraat 43, 7582 BJ Losser.
- Gedeeltelijk slopen van bijgebouwen op het perceel Lage
Esweg 2, 7581 EN 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.

www.losser.nl

