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OPENBARE VERGADERINGEN
GEMEENTERAAD MET ZOMERRECES

Woensdag 25 juli 2018
- Voor CDA: Ellen Aveskamp-grote Beverborg, als tijdelijk
raadslid tijdens de afwezigheid van Karin Meijer-Buist
- Voor Burgerforum: Inge Oort-van Wakeren, als opvolger
van Ben Heinen, die vertrekt uit onze gemeente;
- Voor Burgerforum: door de vaste benoeming van Inge
Oort, wordt Martha Horstman-Hoekstra tijdelijk raadslid,
tijdens de afwezigheid van Henk Filipsen.
Namens Burgerforum is Wouter Hoonberg benoemd als commissielid.

Officiële publicaties

-

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.

Op de website van de gemeente www.losser.nl kunt u de vergadering na kijken bij het onderdeel Bestuur. De vergaderstukken staan daar ook.

BESTEMMINGSPLANNEN

Dinsdag 17 juli was de laatste raadsvergadering voor het
zomerreces.
Met een vergadering van de commissie Bestuur en Samenleving en van de commissie Ruimte op dinsdag 4 september
begint de gemeenteraad fris en uitgerust aan de tweede helft
van dit politieke jaar.

Besluiten gemeenteraad
17 juli

De raadsleden wensen alle inwoners prettige vakantie.

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 17 juli
de volgende besluiten genomen.
1. Zonnepark Overdinkel Drielandweg
De gemeenteraad is in meerderheid akkoord gegaan met
een eerste stap voor de aanleg van een zonnepark aan de
Drielandweg. Aan de realisering zijn diverse voorwaarden
verbonden. Deze worden de komende tijd uitgewerkt
samen met de aanvrager en de buurtbewoners en dan
volgt definitieve besluitvorming.
2. Beleidsplan Schuldhulpverlening
De raad stemt in met het geactualiseerde beleid en vraagt
o.a. aandacht voor nazorg en voorlichting.
3. Voorjaarsnota 2018-2022
De fracties in de gemeenteraad hebben het college van
burgemeester en wethouders diverse zaken meegegeven
in aanloop naar de begroting, die in november komt. Diverse onderwerpen passeerden de revue o.a. zorg over de
zorgkosten, prioritering woningbouw, doorgaan met armoedecoördinator, goede voorzieningen in Glane en Beuningen.
4. Geen milieu-effectrapportages (MER) bij bestemmingsplannen
De raad is akkoord gegaan dat bij de wijziging van de bestemmingsplannen: Lomanskamp-2 Beuningen, Wonen
aan de Dinkel en Invalsweg 8a Overdinkel geen milieueffect
onderzoek hoeft te komen.
5. Motie Ontwikkelingen rondom Aloysiuslocatie
De fractie van Burgerforum roept het college op om met
alle partijen die bezig zijn met ontwikkelingen rondom de
Aloysiuslocatie om tafel te gaan. Deze motie wordt niet aangenomen. Raad geeft aan dat besluiten hierover in het najaar genomen worden.
6. Motie Ontsluitingsweg Luttermolenveld-De Lutte Zuid
Burgerforum verzoekt het geplande tracé van de weg op te
schuiven. Het college geeft aan dat opschuiven geen optie
is voor de grondeigenaar. De raad volgt het college hierin
en de motie wordt niet aangenomen.
7. Diverse benoemingen
De volgende nieuwe raadsleden zijn benoemd:

ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN “LOMANSKAMP 2
BEUNINGEN”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken
bekend dat met ingang van donderdag 26 juli 2018 gedurende
6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Lomanskamp 2 Beuningen”.
Omschrijving plan
Het bestemmingsplan betreft het voornemen om aan de zuidzijde van Beuningen een woonlocatie mogelijk te maken met
twaalf woningen. Het plan is tijdens een bijeenkomst van de
stichting Dorpsraad Beuningen op 10 oktober 2017 gepresenteerd. Ook heeft het ontwerp-bestemmingsplan dit voorjaar al
ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn reacties door het
Waterschap Vechtstromen en het Rijksvastgoedbedrijf, alsmede door een drietal particulieren ingediend. Deze hebben
geleidt tot een kleine aanpassing van het bestemmingsplan.
Dit betreft:
de ligging van de tuinbestemming aan de noordzijde
is iets aangepast ten opzichte van de belemmeringsstrook rond de brandstofleiding;
in het plan is vastgelegd dat er minimaal vier vrijstaande woningen aan de noordzijde gesitueerd worden;
de groene houtwal aan de zuidzijde krijgt een betere
bescherming.
Besloten is het ontwerp-bestemmingsplan Lomanskamp 2
Beuningen opnieuw ter inzage te leggen.
Inzien bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan Lomanskamp 2 Beuningen kan
met ingang van 26 juli 2018 tot met 5 september 2018 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.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Bouwen van een toegangspoort, aanbrengen van bestrating van een inrit en het plaatsen van een bijenstal op een
perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 6403

nabij Snippertweg 1, 7582 PC Losser.
Kappen van een boom op perceel Lijsterbesstraat 1, 7581
XX Losser.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel art. 3 van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:
-

Carnavalsvereniging De Martinikerlkes, Smuddeweg 4, 7581
PN Losser voor het houden van een kansspel in de vorm van
een loterij tijdens het Bruegheliaans festijn 2018 op 2 september 2018 in Losser.
Datum bekendmaking 12 juli 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:

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 25 juli 2018

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van
een aanbouw, schuur en erker op het perceel Glanerbrugstraat
72, 7585 PM Glane.
Datum bekendmaking 12 juli 2018.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van een pand op het perceel Bentheimerstraat 80, 7587
NJ de Lutte.
Datum bekenmaking 12 juli 2018.
-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
één iep op het perceel Hoofdstraat 234, 7586 BX Overdinkel.
Datum bekendmaking 13 juli 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van
tijdelijke woonunits op het perceel Hogeboekelweg 4a, 7582
AJ Losser.
Datum bekendmaking 13 juli 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van
een overkapping met een tuinberging op het perceel Neercasselstraat 54, 7581 VT Losser.
Datum bekendmaking 16 juli 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van
een erfafscheiding op het perceel Havezatensingel 104, 7581
WJ Losser.
Datum bekendmaking 16 juli 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
een boom op het perceel Lijsterbesstraat 81, 7541 XV Losser.
Datum bekendmaking 19 juli 2018.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
drie bomen op het perceel Gildehauserweg 4, 7581 PG Losser.
Datum bekendmaking 19 juli 2018.

omgevingsrecht voornemens is om:
•

een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren
van een zonnepark op percelen gelegen aan de Drielandweg in Overdinkel. Deze percelen zijn kadastraal bekend als
LSR00, sectie Q, met nummer(s) 1291, 1344, en 1374. Het
zaaknummer van de aanvraag is 18Z01095.

Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning, ontwerpbesluit van de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van
donderdag 26 juli 2018 tot en met woensdag 5 september 2018
ter inzage in ’t Lossers hoes. De bescheiden kunnen ook via
www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.
Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend
binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter
inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan
het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Losser, postbus 90, 7580 AB Losser. Daarbij wordt verzocht om
in de zienswijzen duidelijk aan te geven of deze betrekking hebben op het ontwerpbesluit van de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, en/of het ontwerpbesluit voor
het verlenen van de omgevingsvergunning.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen
Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067,
8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan
wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.

-

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 ONTWERPBESLUIT 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

Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen,
kunt u een afspraak maken met de afdeling VH en/of afdeling
BSP. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.

VERLEENDE ONTHEFFING
STOOKONTHEFFINGEN
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer
zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel
10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen, van 1 november tot en met 30 april in de jaren
2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021 voor het volgende perceel:
- Glanerbrugstraat 19, 7585 PK Glane, kadastraal bekend
LSR00, sectie Q, nummer 512.
Datum bekendmaking 13 juli 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.
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 een voormalige woning op het perceel Bentheimerstraat 89, 7587 NG de Lutte.
- Verwijderen van asbest op het perceel Dr Frederikstraat 6,
7582 AV Losser.
- Verwijderen van asbest op het perceel Fleuerweg 5, 7586
RH Overdinkel.
- Verwijderen van asbest op het perceel Ruhenbergerweg 17,
7586 RE Overdinkel.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Mozarstraat 3, 7582 ES Losser.
- Verwijderen van asbest op een schuur op het perceel Denekamperstraat 35, 7588 PV Beuningen.
- Slopen van bijgebouwen inclusief mestkelders op het perceel Gildehauserweg 18, 7581 PG Losser.
- Verwijderen van asbest uit een schoorsteen en bij ramen
van een woning op het perceel Mozartstraat 81, 7582 ET
Losser.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Aalsgaardenstraat 7, 7582 AB 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.

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

