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Woensdag 24 oktober 2018

Besluiten gemeenteraad

OPENBARE VERGADERINGEN
GECOMBINEERDE COMMISSIE 30 OKTOBER
Op dinsdag 30 oktober staat een gecombineerde commissievergadering gepland. Dit is een gezamenlijke vergadering van
de commissie Ruimte en van de commissie Bestuur en Samenleving. Deze vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Grote Zaal van ’t Lossers Hoes. Deze vergadering
is openbaar en iedereen is dan ook welkom.
De agenda voor deze commissie is o.a.
a. Grondexploitatie Wonen aan het Dinkeldal
Toelichting: Het College van burgemeester en wethouders
vraagt de gemeenteraad om een krediet beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van het terrein aan de Ravenhorsterweg. De gemeenteraad neemt later een besluit over het bestemmingsplan, dat ligt nu nog ter inzage.
b. Communale samenwerking Stadt Münster
Toelichting: De afvalverwerker Twence wil ook afval verwerken
van Münster. Hiervoor moet een vorm van samenwerking worden aangegaan.
c. Afzien milieueffectrapportage procedure Kerkstraat 30
Toelichting: Voor de wijziging van de bestemming in wonen
wordt voorgesteld geen milieueffectrapportage uit te voeren.
d. Begroting 2019
Toelichting: Nadere informatie over de begroting en de voorstellen voor het komende jaar zijn de vinden op de website van
de gemeente.
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken bij het onderdeel Bestuur.

Doel commissievergaderingen
De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding op de
raadsvergadering van 13 november 2018. De raadsleden
verzamelen informatie en kunnen een (voorlopig) standpunt meedelen. Er worden geen besluiten genomen. Daarnaast kunnen actuele zaken besproken worden.
Inspraak tijdens commissievergadering over
raadsvoorstellen
Inwoners en instellingen kunnen in gesprek gaan met de
raadsleden. Als u over de agendapunten die op de agenda
staan mee wilt praten, verzoeken wij u zich vooraf te melden bij de griffie. Dit kan op de vergaderavond, maar het
liefst vooraf per mail griffie@losser.nl of telefonisch 0535377290. Spreektijd per inspreker is maximaal 5 minuten.

RAADSVERGADERING 13 NOVEMBER VANAF 16.00 UUR
De raadsvergadering op dinsdag 13 november begint om
16.00 uur. In deze vergadering komt de begroting 2019 aan de
orde. De fracties komen met een reactie op de voorstellen van
het college van burgemeester en wethouders. In De Week van
Losser van 7 november kunt u de reacties lezen van de politieke partijen.

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.

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

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 16 oktober de volgende besluiten genomen.
1. Structuurvisie
De gemeenteraad heeft unaniem besloten de structuurvisie
gewijzigd vast te stellen, rekening houdend met de ingebrachte zienswijzen. De fracties hebben samen een wijzigingsvoorstel ingediend op een passage uit de zienswijzennota: ingrepen in het landschap moeten passen binnen de duurzaamheidsdoelen en mogen het milieu niet mogen. Maatwerk moet
mogelijk zijn.
2. Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018
De gemeenteraad gaat akkoord met de beleidsdoelen opgenomen in de nota. Deze nota wordt ook vastgesteld in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen.
3. Energiefonds
De gemeenteraad stemt in met de instelling van een revolverend energiefonds tot een maximumbedrag van € 200.000.
4. Rekenkameronderzoek Toekomstbestendigheid
ambtelijke organisaties
Het onderzoek van de rekenkamer geeft aan dat de gemeente
strategische beleidscapaciteit mist binnen het ambtelijk apparaat. Het college van burgemeester en wethouders komt met
voorstellen voor uitbreiding van de ambtelijke capaciteit. De
gemeenteraad gaat hiermee akkoord.
Op de website van de gemeente www.losser.nl kunt u de vergadering na kijken bij het onderdeel Bestuur. De vergaderstukken staan daar ook.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met organiseren
van de 34e Snertloop, op zondag 2 december 2018, de volgende wegen in beide richtingen gesloten te verklaren voor al
het verkeer:
• Boerrigterstraat;

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.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Uitbreiden van een woning door middel van het vergroten
van de keuken op het perceel Hoofdstraat 243, 7586 BR
Overdinkel.
- Kappen van 7 elzen en 1 den op percelen kadastraal bekend
LSR00, sectie I, nummers 9135 en 9136 aan de Kopshofweg
in Losser.
- Plaatsen van dakkapellen op de zijgevel van een woning op
het perceel Allemansweg 70, 7582 HL Losser.
- Kappen van een beukenboom op het perceel Scholtinkstraat 91, 7581 GJ Losser.
- Bouwen van een woning op het perceel Rosmolen 55, 7587
RP 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:
Loopgroep De Lutte, Zandhorstlaan 225, 7576 VD Oldenzaal
voor het houden van de jaarlijkse Snertloop waarbij een route
wordt gelopen door De Lutte, start en finish bij Erve Boerrigter,

op de volgende dag(en) en tijden:
• Zondag 2 december 2018, vanaf 10:00 uur tot 13:00 uur.
Voorts een parkeerverbod in te stellen aan de westzijde van de
volgende weg(en):
• Plechelmusstraat, tussen Bentheimerstraat en Boerrigterstraat;
op de volgende dag(en) en tijden:
• Zondag 2 december 2018, vanaf 10:00 uur tot 13:00 uur.
Datum bekendmaking: 10 oktober 2018

Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met organiseren
van de Sinterklaasintocht 2018, op zondag 18 november 2018
de volgende wegen in beide richtingen gesloten te verklaren
voor al het verkeer:
•
•

Martinusplein, vanaf St. Maartenstraat tot aan Bernard Leurinkstraat;
Raadhuisplein, noordelijk deel i.v.m. plaatsing draaimolen
en loempia/suikerspin,

op de volgende dag(en) en tijden:
• Zondag 18 november 2018, vanaf 08:00 uur tot 20:00 uur.
Datum bekendmaking: 16 oktober 2018
Tegen dit 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.

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
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Plechelmusstraat 14, 7587 AM De Lutte op zondag 2 december
2018 van 10.00 uur tot 13.00 uur.¹
Datum bekendmaking 10 oktober 2018
Stichting Bruisend Overdinkel, Veldkamp 54, 7586 GB Overdinkel voor het houden van de kerstmarkt op het plein voor het
Trefhuus, Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG in Overdinkel op zondag 9 december 2018 van 15.00 uur tot 19.00 uur. ¹
Datum bekendmaking 10 oktober 2018
Centrum Management Losser, Kosterstraat 1, 7581 GA Losser
voor het houden van de Sinterklaasintocht door het centrum
van losser op zondag 18 november 2018 van 12.00 tot 17.00
uur. ¹
Datum bekendmaking 16 oktober 2018
Carnavalsvereniging De Martinikerlkes Losser, Kloppenstraat
52, 7581 EE Losser voor het houden van de Sint Maartenoptocht door het centrum van Losser op zaterdag 10 november
2018 van 14.00 uur tot 15.30 uur. ¹
Datum bekendmaking 16 oktober 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.
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 bouwen
van een woning op het perceel Pastoor van Laakstraat 69,
7586 CB Overdinkel.
Datum bekendmaking 11 oktober 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een toegangspoort en een bijenstal op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 6403 nabij de
Snippertweg in Losser.
Datum bekendmaking 11 oktober 2018.
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van een eik op het perceel Kerkenbospad 2, 7587 NA De
Lutte.
Datum bekendmaking 11 oktober 2018.

op het perceel Oldenzaalsestraat 135C, 7581 PZ Losser.
Datum bekendmaking 16 oktober 218.
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:
•

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitvoeren
van handelingen met gevolgen voor een beschermd natuurgebied en het wijzigen van een inrichting in kader van milieu
gelegen aan Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel. De
aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 17Z03765.

Dit definitieve besluit met de bijbehorende bescheiden ligt met
ingang van donderdag 25 oktober 2018 tot en met woensdag
5 december 2018 ter inzage in ’t Lossers hoes.
Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud
worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus
10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend
en bevat tenminste:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht;
- de gronden van beroep.
De mogelijkheid tot het indienen 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;
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd
aan de rechtbank.

-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 3 eiken op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie
H, nummer 7631 nabij Lossersedijk 3A, 7587 RB De Lutte.
Datum bekendmaking 11 oktober 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
van een bedrijfshal op het perceel Luttermolenweg 15, 7587
RH De Lutte.
Datum bekendmaking 16 oktober 2018.
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van één eikenboom op een perceel kadastraal bekend LSR00,
sectie O, nummer 1140 nabij Dorpstraat 47, 7587 AB De Lutte.
Datum bekendmaking 16 oktober 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen
van een op 22 december 2017 verleende omgevingsvergunning onder kenmerk 17Z03020 (voor het bouwen van
een bedrijfsgebouw, het verbouwen van de huidige bedrijfswoning tot een bedrijfsgebouw en het herbouwen van
een bedrijfswoning met bijbehorende bedrijfsgebouwen)

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen
van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit
besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige
voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.
RECTIFICATIE
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:
•

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken
van de voorschriften van het bestemmingsplan met toepassing van een projectafwijkingsbesluit. De aanvraag heeft betrekking op het project verplaatsing pluimveebedrijf Mek-

kelhorsterstraat 31 in Beuningen, en heeft betrekking op de
volgende percelen:
Mekkelhorsterstraat 31 in Beuningen, kadastraal bekend onder LSR00, sectie P, nummers 63 en 617
Beuningerveldweg ong. in Beuningen, kadastraal bekend onder LSR00, sectie P, nummer 272 (ged.).
Bentheimerdijk 12/ Mensmansweg ong. in Beuningen,
kadastraal bekend onder LSR00, sectie P, nummer 623.
Het zaaknummer van de aanvraag is 17Z02039.
De bovengenoemde besluiten liggen met bijbehorende bescheiden met ingang van donderdag 25 oktober tot en met
woensdag 5 december 2018 ter inzage in ter inzage in ’t Lossers
hoes. De bescheiden kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.
Beroep
Tegen de bovengenoemde besluiten kan binnen zes weken na
bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift
moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel
te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift
wordt ondertekend en bevat tenminste:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht;
- de gronden van beroep.
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd
aan de rechtbank.
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen
van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit
besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige
voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in
werking nadat hierover een beslissing is genomen.

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Slopen van een schuur op het perceel Kloppenstraat 95,
7581 EC Losser.
- Slopen ten behoeve van de verbouwing van een Emté naar
een Coop supermarkt op het perceel Langenkamp 5, 7581
JE 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.
GEBRUIKSMELDINGEN
Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:
- Brandveilig gebruiken van het pand in verband met het
plaatsen van een tent naast het horecabedrijf op het perceel
Smalmaatstraat 55, 7581 HH Losser.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een ingediende gebruiksmelding staat geen bezwaar of
beroep open. Derden die het hier niet mee eens zijn kunnen
de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende)
overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

