www.losser.nl

OPENBARE VERGADERINGEN
COMMISSIE RUIMTE
Dinsdag 3 juli
Op dinsdag 3 juli wordt een vergadering van de commissie
Ruimte gehouden, aanvang 19.30 uur. Deze wordt gehouden
in de Grote Zaal van ‘t Lossers Hoes. De vergadering is openbaar en iedereen is dan ook van harte welkom. De koffie staat
klaar.
De agenda voor deze commissie is
a. Zonnepark Drielandweg
Toelichting: De firma Kronos heeft een verzoek ingediend voor
de aanleg van een zonnepark aan de Drielandweg. De gemeenteraad moet aangegeven of men hiermee instemt. Het
College van B&W stelt onder voorwaarden akkoord te gaan.,
b. Afzien van Milieueffectrapportages Beuningen en
Overdinkel
Toelichting: Voor de wijzigingen in de bestemmingsplannen
Lomanskamp (Beuningen), Wonen aan de Dinkel en Overdinkel Invalsweg wordt voorgesteld geen milieueffectrapportages
uit te voeren.
c.
Koersdocument Omgevingswet
Toelichting: De Omgevingswet is een nieuwe wet die in 2021
in werking treedt. De gemeenteraad bepaalt de ambities van
de gemeente bijv. omgevingsvisie ontwikkelen samen met de
inwoners en maatschappelijke instanties.
d. Actieve informatie van het college
Toelichting: Het college gaat in op actuele ontwikkelingen o.a.
slachterij Kerkstraat.
e. Rondvraag
Toelichting: De leden van de commissie kunnen vragen stellen
aan het college over zaken die spelen binnen de gemeente en
liggen op het werkterrein van de commissie.
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken bij het onderdeel Bestuur.
COMMISSIE BESTUUR EN SAMENLEVING
Woensdag 4 juli
Op woensdag 4 juli staat een vergadering van de commissie
Bestuur en Samenleving gepland. Deze vergadering begint om
19.30 uur en wordt gehouden in de Grote Zaal van ’t Lossers
Hoes. U bent allen van harte welkom.
De agendapunten voor deze commissievergadering zijn:
a. Beleidsplan schuldhulpverlening
Toelichting: Het beleid wordt geactualiseerd o.a. de gemeente
neemt de rol van de Stadsbank over als eerste aanspreekpunt.
b. Verordening Jeugdhulp
Toelichting: een administratieve vereenvoudiging over het
doorsturen van aanvragen.
c.
Coöperatieve vereniging GGD
Toelichting: De GGD wil een coöperatie oprichten voor de ICTontwikkeling van een digitaal dossier.
d. Voorjaarsnota
Toelichting: De Voorjaarsnota geeft de huidige stand van de
financiën weer. Daarnaast wordt vooruitgeblikt op de komende jaren.
e. Actieve informatie van het college
Toelichting: Het College gaat in op actuele ontwikkelingen o.a.
Verbouwing Kulturhus Losser.
f.
Rondvraag
Toelichting: De leden van de commissie kunnen vragen stellen
aan het college over zaken die spelen binnen de gemeente en
liggen op het werkterrein van de commissie.
De agenda met bijbehorende stukken staan op de website:
www.losser.nl bij het onderdeel Bestuur.

Woensdag 27 juni 2018
Doel commissievergaderingen
De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding op de
raadsvergadering van 5 juni 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, met uitzondering van agendapunt d. van Ruimte en
punt e. van Bestuur en Samenleving, mee wilt praten dan
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 053-5377290. Spreektijd per inspreker is maximaal 5 minuten.

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.

Officiële publicaties
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:
- Kappen van een boom op het perceel Lijsterbesstraat 81,
7581 XV Losser.
- Wijzigen van het bestemmingsplan op het perceel Talmaplein 35, 7586 EK Overdinkel.
- Kappen van drie bomen op het perceel Gildehauserweg 4,
7581 PG Losser.
- Bouwen van een woning op het perceel Spinnekopmolen
3, 7587 RT de Lutte.
- Bouwen van een vrije loopstal op het perceel Beuningerstraat 35, 7588 RG Beuningen.
- Aanleggen van een kikkerpoel op het perceel Willemsweg
3, 7582 PW Losser.
- Plaatsen van een schutting op het perceel Oosterhof 16,
7581 WN Losser.
- Uitbreiden van een woning ten behoeve van inwoning op
het perceel Hoge Kaviksweg 5, 7587 LP 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.
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:
-

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaat-

BESTEMMINGSPLANNEN
ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN “LOSSER DORP, PARTIËLE
HERZIENING OLDENZAALSESTRAAT 71 TE LOSSER
Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat,
met ingang van21 juni 2018 gedurende 6 weken, voor iedereen
ter inzage ligt, het ontwerp-bestemmingsplan “Losser dorp,
partiele herziening Oldenzaalsestraat 71 Losser”
Omschrijving plan
Het bestemmingsplan beoogt de de bouw 3 woningen en een
fysiotherapie ruimte mogelijk te maken op het perceel van
voormalig café de Klomp en de naastgelegen woning aan de
Oldenzaalsestraat 71 te Losserte Losser.
Inzien bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan kan 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

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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sen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning en een
dakopbouw aan de achterkant van de woning op het perceel
Sportlaan 28, 7581 BZ Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 2 augustus 2018.
Datum bekendmaking 20 juni 2018.

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:
-

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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
Loopvereniging Dionysos, de heer J. Kolner, de Kerkuil 118,
7591 KC Denekamp voor het houden van de Landgoed
Twente Marathon start en finish bij Erve Beverborg, Lutterzandweg 15 in De Lutte op zaterdag 13 oktober 2018 van
09.00 uur tot en met 20.00 uur ¹
Datum bekendmaking 14 juni 2018

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
twee eiken op het perceel Enschedesestraat 54, 7582 PN
Losser.
Datum bekendmaking 15 juni 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een schuur op het perceel Lutterkerkpad 5, 7587 NS De
Lutte.
Datum bekendmaking 15 juni 2018.
Een omgevingsvergunning 1e fase te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan met toepassing van een
projectafwijkingsbesluit voor het realiseren van een (toekomstige) woning op een perceel kadastraal bekend LSR00,
sectie I, nummer 7652, hoek Kopshofweg/Scholtinkstraat..
Datum bekendmaking 19 juni 2018.

Stichting Euregiofeest Overdinkel, de heer H. Anderson,
Veldkamp 37, 7586 GE Overdinkel voor het houden van het
evenement “euregiofeest” aan de hoofdstraat 118 tot nr.
163 in het centrum van Overdinkel op de volgende dagen
en tijden:
Vrijdag 6 juli 2018 van 18:00 uur tot 24:00 uur.
Zaterdag 7 juli 2018 van 9:00 uur tot 24:00 uur.
Zondag 8 juli van 2018 12:00 uur tot 18:00 uur.¹
Datum bekendmaking 14 juni 2018
-

Stepteam Twente, de heer A. Nap, Bankastraat 111, 7556 AR
Hengelo voor het houden van het evenement “WK steppen”
aan het Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser in het centrum van
Losser en het buitengebied van Losser op de volgende
dagen en tijden:
Vrijdag 20 juli 2018 8:00 uur tot 14:00 uur.
Zondag 22 juli 2018 8:00 uur tot 14:00 uur. ¹
Datum bekendmaking 14 juni 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.

KENNISGEVINGEN MOBIEL PUINBREKEN
Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4
van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:
- Oude Nijeweeme B.V., Witteweg 10, 7679 VV Langeveen.
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Hogeboekelweg 85, 7582 PP Losser.
Periode: 25 juni 2018 tot 25 juli 2018
Verwachte hoeveelheid: 800 ton.
Aard bouw- en sloopafval: gemengd puin (menggranulaat).
Geluid (bronvermogen):
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 3 dagen.

-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verlengen
van de tijdelijke vergunning voor een zorgwoning op het
perceel Rondweg 44, 7581 KB Losser.
Datum bekendmaking 19 juni 2018.

-

-

BEKENDMAKINGEN

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
12 bomen op het perceel Zoekerveldweg 3, 7585 PS Glane.
Datum bekendmaking 19 juni 2018.

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor
meer informatie kunt u bellen met de afdeling Vergunningen
en Handhaving, telefoon 053-5377391.
ONTWERP “NOTA VERBLIJFSRECREATIE NOORDOOST
TWENTE 2018”
Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat
met ingang van 29 juni 2018 gedurende 4 weken voor iedereen
ter inzage ligt de ontwerp “Nota Verblijfsrecreatie Noordoost
Twente 2018”.

-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op het perceel Weidemolen 10, 7587 SL De
Lutte.
Datum bekendmaking 19 juni 2018.

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.

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbest uit een dak op het perceel Koksweg
11, 7587 CX De Lutte.
- Verwijderen asbest golfplaten van het dak van een paardenschuur op het perceel Hassinkhofweg 1, 7588 PB Beuningen.
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.

Omschrijving
De gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen
hebben in 2014 een gezamenlijke “Nota verblijfsrecreatie in
Noordoost Twente” opgesteld. Hierin is het beleid in de vier gemeenten op elkaar afgestemd. Gelet op de trends en ontwikkelingen in de verblijfsrecreatieve sector is het gewenst te
beschikken over een actueel beleidskader. De “Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018” voorziet hierin.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van de ontwerp-nota ligt voor een
ieder tot en met 27 juli 2018 ter inzage bij de receptie tijdens
de reguliere openingstijden in het gemeentehuis. De nota kan
ook via www.losser.nl/bekendmakingen digitaal worden ingezien.
Zienswijze
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 krijgen hun zienswijzen
daarover kenbaar te maken.
Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van de in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure.
De genoemde ingezetenen en belanghebbenden kunnen, naar
keuze, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen inbrengen over
de genoemde ontwerp-nota. Een schriftelijke zienswijze dient
u - duidelijk voorzien van datum, naam, adres, woonplaats en
handtekening - te richten aan het college van burgemeester en
wethouders 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.
Losser, 28 juni 2018

