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Woensdag 25 mei 2022

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
LINTJESREGEN
Afgelopen dinsdag 26 april was het weer zover: de jaarlijkse
uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen aan een vijftal
bijzondere Lossenaren. Zij hebben zich vele jaren vaak belangeloos ingezet voor de samenleving.
Kent u ook zo iemand?
Kent u zo iemand in uw omgeving die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor een vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie? En vindt u dat deze persoon een
lintje verdient, meld hem of haar dan aan en vul het voorstelformulier in.

VERKEERSMAATREGEL

-

1. Het inrichten van een individuele invalidenparkeerplaats ter
hoogte van Langenkamp 51 te Losser;
2. Het inrichten van een individuele invalidenparkeerplaats ter
hoogte van Vicarystraat 2-128 te Losser;
3. Het instellen van een parkeerverbod in een gedeelte van de
Zoeker Esch te Losser.

- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van
1 boom op het perceel Schaepmanstraat 6, 7586 EZ Overdinkel, zaaknummer 22Z00905.
Datum bekendmaking 16 mei 2022.

Deze besluiten liggen met ingang van 25 mei 2022 ook voor een
periode van zes weken ter inzage in ’t Lossers Hoes te Losser.
Inzage is mogelijk op tijden wanneer de publieksbalie is opengesteld voor publiek dan wel volgens afspraak op de volgende
dagen en tijden:
Meer informatie
• Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot
Meer informatie over de Koninklijke Onderscheidingen of een
17:00 uur;
voorstelformulier is te vinden www.lintjes.nl of www.losser.nl • Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
of op te vragen bij Marjo Versteegh van de gemeente Losser, • Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.
tel. 06 53240787 of mail: m.versteegh@losser.nl
Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van digitale
bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van
verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het
bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van
Losser, postbus 90, (7580 AB) Losser.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend voor:
-

Het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen bij Bakkers van Alink in de periode van 30 september
2022 tot en met 3 oktober 2022.
Datum bekendmaking 16 mei 2022.
-

Het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen bij Bakkers van Alink op 30 december 2022 en 31
december 2022.
Datum bekendmaking 16 mei 2022.

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
-

Uitbreiden van een woning op het perceel Hofkamp 80,
7582 GC Losser, zaaknummer 22Z01116.
Plaatsen van een tijdelijke woonunit op het perceel Tiekenveenweg 14, 7586 SC Overdinkel, zaaknummer 22Z01135.
Kappen van 2 eikenbomen op het perceel Denekamperstraat 1, 7587 NA de Lutte, zaaknummer 22Z01148.
Bouwen van 8 rijwoningen in twee blokken van 4 en een
2-onder-1 kap woning op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie G, nummer 2929 met de toekomstige adressen Tjaskermolen 33, 33A, 35, 35A, 37, 37A, 39, 39A, 41, 41A,
7587 RM de Lutte, zaaknummer 22Z01141.

de Lutte, zaaknummer 21Z03263.
Datum bekendmaking 12 mei 2022.

VERKEERSMAATREGEL
Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft
besloten een drietal verkeersbesluiten te nemen. Deze worden
woensdag 25 mei bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl). Het gaat om de
volgende besluiten:

Lintjesregen 2023
Het traject van aanvraag tot besluit neemt veel tijd in beslag.
Daarom moeten de aanvragen voor de Algemene Gelegenheid
(lintjesregen) van 2023 al voor 17 juni 2022 bij de gemeente
ingediend worden.

AANVRAGEN OM VERGUNNING

Officiële publicaties

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 plaatsen
van een bouwwerk met een zelfbedieningswasserij (2 inDeze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
dustrie wasmachines en een wasdroger in een stalen frame)
Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar
op het perceel De Poppe 6, 7587 GA de Lutte, zaaknummer
worden ingediend.
22Z00561.
Datum bekendmaking 12 mei 2022.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van - Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
welke ter inzage liggen.
van een woning op het perceel Tjaskermolen 36, 7587 RM
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Een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanpassen
van de kelder, gevel en een andere dakbedekking op het
perceel Luttermolenweg 15, 7587 RH de Lutte, zaaknummer
22Z00276.
Datum bekendmaking 13 mei 2022.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen
van 2 gestapelde watertanks op het perceel De Pol 35, 7581
CZ Losser, zaaknummer 22Z00689.
Datum bekendmaking 16 mei 2022.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
van de hoofdbouw van een woning op het perceel Lutterkerkpad 6A, 7587 NS de Lutte, zaaknummer 22Z00820.
Datum bekendmaking 16 mei 2022.
-

Een omgevingsvergunning te weigeren voor het kappen
van een eikenboom op het perceel Voswinkelweg 9, 7582
PG Losser, zaaknummer 22Z00989.
Datum bekendmaking 16 mei 2022.

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
08.45 - 16.30 uur
Woensdag
08.45 - 16.30 uur
Afhalen van uw aangevraagde paspoort/ID-kaart/
rijbewijs bij de receptie in ‘t Losssers hoes
Elke werkdag van 09.00-16.30, zonder afspraak. Vraagt u
uw paspoort / ID-kaart in Enschede aan? Dn haalt u het
in Enschede op.
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 mei 2022

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.
OP GROND VAN DE ALCOHOLWET
Op grond van artikel 3 van de Alcoholwet is de volgende Alcoholvergunning verleend voor:
-

Het uitoefenen van het horecabedrijf Grillhuis Losser op
het perceel Gronausestraat 13, 7581 CC in Losser.
Datum bekendmaking 12 mei 2022.

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester,
Postbus 90, 7580 AB Losser.

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.

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Gedeeltelijk slopen van een woning op het perceel Lutterkerkpad 6A, 7587 NS de Lutte, zaaknummer 22Z01017.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.

Volg de gemeenteraad op Twitter Account:
RaadLosser
Aankondigingen van vergaderingen, linken naar de

website en andere wetenswaardigheden over het werk
van de gemeenteraad.

