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Woensdag 26 januari 2022

OPENBARE VERGADERINGEN
VERGADERING GEMEENTERAAD 1 FEBRUARI 2022

berinkstraat, gedeelte Brinkstraat, te Losser worden gehouden.
Inhoudelijk betekent het een uitbreiding van de reeds bestaande streekproductenmarkt. Tevens ligt ter inzage het ontwerp-verkeersbesluit waarbij de verkeersgedeelten die
benodigd zijn voor de streekproduktenmarkt, voor de genoemde tijdstippen niet voor verkeer toegankelijk zijn.
Op grond van de Inspraakverordening Losser 2004 krijgen ingezetenen (inwoners van de gemeente Losser) en belanghebbenden (degenen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is
betrokken) vooraf de gelegenheid hun zienswijzen over beide
besluiten kenbaar te maken.
Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van de in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure.
De ontwerpen zijn te raadplegen via www.overheid.nl (bekendmakingen Losser) en via de website van de gemeente Losser.

Inzien besluit.
Het ontwerp besluit tot het instellen van de streekproductenOp dinsdag 1 februari wordt er een (besluitvormende) raadsmarkt met de daarbij behorende situatietekening en het ontvergadering gehouden. Aanvang vergadering 19.30 uur.
werp-verkeersbesluit liggen met ingang van 26 januari 2022
In verband met de coronamaatregelen is de vergadering is ditot en met 8 maart 2022 voor een ieder tijdens kantooruren ter
gitaal en te volgen via de website van de gemeente:
inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Die
www.losser.nl/bestuur
stukken kunt u ook vinden op de website van de gemeente losser, www.losser.nl.
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verTot en met 8 maart 2022 kunnen de genoemde ingezetenen en
schillende vergaderstukken bij het onderdeel Bestuur.
belanghebbenden, naar keuze, schriftelijk of mondeling hun
zienswijzen inbrengen over het genoemde ontwerp besluiten
Agenda:
voor de uitbreiding van de streekproductenmarkt.
1. Opening;
2. Vaststelling agenda;
Een schriftelijke zienswijze dient u - duidelijk voorzien van
3. Vaststelling verslag vorige vergadering;
datum, naam, adres, woonplaats en handtekening - te richten
4. Ingekomen stukken;
aan het college van burgemeester en wethouders van Losser,
5. Haalbaarheidsonderzoek herinvulling Aloysiusschool;
Postbus 90, 7580 AB Losser.
6. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen en/of het verIOZA;
krijgen van nadere informatie kunt u contact opnemen met
7. Integrale aanpak openbare ruimte Glanerbrugstraat,
onze medewerker, mevrouw M. Hamers, telefoonnummer 053Glane-Beekhoek;
5377481 of via m.hamers@losser.nl.
8. Regiovisie Jeugdhulp;
9. Begrotingswijzigingen 2022 GR Gezondheid;
10. Risicobeheer Veiligheidsregio;
AANVRAGEN OM VERGUNNING
11. Benoeming functionaris Gegevensbescherming;
12. Faciliteren Twenteraad;
13. Beëindigen dienstverband Griffier;
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGE14. Beëdigen Griffier;
DIEND VOOR HET:
15. Sluiting.
- Uitbreiden van 3 vakantiehuisjes en het bouwen van een 1
schuur op de percelen Kampbrugweg 15, 17 en 19, 7588 RK
Live-uitzending vergaderingen
Beuningen.
De Besluitvormende vergaderingen zijn live (in beeld en ge- Verbouwen van een woning en het bouwen van een machiluid) te volgen op de website van de gemeente: www.losser.nl
neberging op het perceel Glanestraat 14, 7586 RX Overdinbij het onderdeel Bestuur.
kel.
- Kappen van 3 Amerikaanse eikenbomen op het perceel
Snippertweg 10, 7582 PC Losser.
NIEUWS VAN DE GEMEENTE
- Aanpassen van de gevel van de woning, het vervangen van
kozijnen op het perceel Gronausestraat 160, 7581 CL Losser.
INSPRAAK VOORNEMEN UITBREIDEN
- Plaatsen van een dakkapel op de voorzijde van de woning
STREEKPRODUCTENMARKT.
en het aanpassen van de raampartijen in de voorgevel en
Inleiding.
rechterzijgevel van de woning op het perceel Wilgenkamp
Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft
18, 7581 HB Losser.
op 14 maart 2017, op grond van artikel 160, lid 1, aanhef en
- Kappen van 3 beukenbomen op het perceel Lossersedijk 21,
onder g. van de Gemeentewet besloten tot het instellen van
7587 RB de Lutte.
een warenmarkt in de vorm van een streekproductenmarkt,
- Kappen van 1 kersenboom op het perceel Plechelmusstraat
ook wel boerenmarkt genoemd. Op 17 november 2020 heeft
14, 7587 AM de Lutte.
het college ingestemd met het verlengen van de periode van
- Bouwen van een bijgebouw op het perceel Enschedesede streekproductenmarkt zodat het mogelijk is om jaarrond
straat 12, 7582 AE Losser.
maandelijks een streekproductenmarkt te organiseren. Cen- Bouwen van een schuur op het perceel Bentheimerstraat
trum Management Losser heeft nu het verzoek ingediend tot
51A, 7587 NE de Lutte.
uitbreiding van de streekproductenmarkt. Het college is bereid
- Bouwen van opslagboxen op het perceel Nijverheidstraat
daaraan mee te werken mits er draagvlak is onder de onderne35, 7581 PV Losser.
mers en inwoners van het centrum voor de daarbij behorende
besluiten.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar
Inhoud ontwerp besluit.
worden ingediend.
Op grond van het ontwerp besluit kan het houden van de
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve
streekproductenmarkt op elke laatste zaterdag van elke maand
beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke
van 08:00 uur tot 17:00 uur (incl. opbouw en afbraak) op de
ter inzage liggen.
locatie kruising gedeelte Teylersstraat, het Teylersplein, de Ro-

www.losser.nl

Officiële publicaties

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 uitbreiden van een bedrijfspand op het perceel Nijverheidstraat
27, 7581 PV Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk
28 februari 2022.
Datum bekendmaking 14 januari 2022.
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: 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

De officiële publicaties van de gemeente Losser, uitgave woensdag 26 januari 2022

-

VERLEENDE EN GEWEIGERDE VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
-

Stichting Muziekkoepel Overdinkel voor het houden van
een collecte waarvan de opbrengst ten goede komt voor
het behoud van de muziekkoepel in Overdinkel in de periode van 3 tot en met 9 juli 2022 (week 27) in Overdinkel.
Datum bekendmaking 14 januari 2022.

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 dakkapel op de voorzijde van een woning op het
perceel Welpeloweg 15, 7586 BJ Overdinkel.
Datum bekendmaking 14 januari 2022.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen
van een deel van de achterbouw van de woning op het perceel Wiggersweg 3, 7582 RG Losser.
Datum bekendmaking 18 januari 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.

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 voor het volgende perceel:
- Lossersedijk 24, 7587 RC de Lutte, kadastraal bekend LSR00,
sectie H, nummer 9585.
Datum bekendmaking 17 januari 2022.

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 asbesthoudende golfplaten van een garage op het perceel Pastoor Blokhofpad 2, 7581 DK Losser.
- Slopen van 2 schuren op het perceel Beuningerstraat 42,
7588 RH Beuningen.
- Slopen van een bijgebouw op het perceel Postweg 15,
7587 PB de Lutte.
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.

BEKENDMAKINGEN

-

-

Een omgevingsvergunning te weigeren voor het kappen
van 6 eikenbomen op het perceel Kremersveenweg 12,
7585 PP Glane.
Datum bekendmaking 18 januari 2022.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitvoeren
van achterstallig onderhoud van een houtwal op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie P, nummer 449 nabij
Beuningerveldweg 9 in Beuningen.
Datum bekendmaking 18 januari 2022.

- Ficksweg 5, 7586 RD Overdinkel, kadastraal bekend LSR00,
sectie Q, nummer 1348.
Datum bekendmaking 17 januari 2022.
Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van
een vreugdevuur (Paasvuur) op 1e Paasdag in 2022 voor het
volgende perceel:
- Postweg 53, 7587 PC de Lutte, kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 2309.
Datum bekendmaking 13 januari 2022.
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.

WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor het:
- Veranderen van het bedrijf aan de Lutterstraat 138, 7581
PL Losser.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep
open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt
hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met het
team Plannen, vergunnen en handhaven.

