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OPENBARE VERGADERINGEN

Woensdag 26 september 2018
-

COMMISSIE RUIMTE 2 OKTOBER
Op dinsdag 2 oktober 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 o.a.
a. Structuurvisie Losser
Toelichting: In de structuurvisie staan de hoofdlijnen van het
ruimtelijk beleid. Hierin zijn afspraken opgenomen over woningbouw en bedrijventerreinen;
b. Energiefonds
Toelichting: Uit het Energiefonds kunnen leningen verstrekt
worden voor duurzame projecten o.a. verwijderen van asbest.
c. Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018
Toelichting: Losser heeft samen met de gemeenten Dinkelland,
Tubbergen en Oldenzaal het toeristisch beleid geactualiseerd.
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken bij het onderdeel Bestuur.

Inspraak tijdens vergadering commissie
Ruimte 25 september
Inwoners en instellingen kunnen in gesprek gaan met de
commissieleden. Als u over het agendapunt Zonnepark
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.
Inspreken bij de raadsvergadering is niet mogelijk.

GEMEENTERAAD 2 OKTOBER ZONNEPARK DRIELANDWEG
Na afloop van de commissievergadering is er op dinsdag 2 oktober een vergadering van de gemeenteraad. Deze wordt gehouden in de Grote Zaal van ‘t Lossers Hoes. De vergadering is
openbaar en iedereen is dan ook van harte welkom.
Aan de orde komt in deze raadsvergadering de aanleg van een
zonnepark aan de Drielandweg.

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.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Kappen van drie berken op het perceel Diepenbrocklaan 5,
7582 CX Losser.
- Aanleggen van een inrit aan de rechterkant van de voorzijde van de woning ten behoeve van parkeren op eigen
terrein op het perceel Hogenhof 2, 7581 WL Losser.
- Behouden van de eigen toegangsweg op het perceel Binkhorsterkerkpad 9A, 7587 RA de Lutte.
- Plaatsen van een tuinhuis op het perceel Stendermolen 14,
7587 RK de Lutte.
- Wijzigen van een verleende vergunning voor het wijzingen
van een bedrijfsgebouw op het perceel Oldenzaalsestraat
135C, 7581 PZ Losser.

-

Bouwen van een carport op het perceel Chopinstraat 28,
7582 EE Losser.
Kappen en uitdunnen van een houtopstand op de percelen Beuningerstraat 60 en 60A, 7588 RH Beuningen.
Bouwen van een serre op het perceel Welpeloweg 43, 7586
BJ Overdinkel.

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.
BESLUIT BUITEN BEHANDELING
Het college van burgemeester en wethouders van Losser
maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene
wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:
-

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitrit op het perceel Willibrordlaan 14, 7581 DR
Losser.
Datum bekendmaking 19 september 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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Officiële publicaties

•

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 Mekkelhorsterstraat 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 27 september tot en met
woensdag 7 november 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

-

Stichting Bruisend Overdinkel, de heer G. Olde Hanter, Veldkamp 54, 7586 GB Overdinkel voor het houden van het evenement “oktoberfest in Dinkeldorf” in sporthal de Spil in
Overdinkel op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober 2018 van
20.00 uur tot 24.00 uur. ¹
Datum bekendmaking 19 september 2018
-

St. Nicolaascomité Overdinkel, Ververstraat 32, 7586 CW
Overdinkel voor het houden van de Sinterklaasintocht op
zondag 18 november 2018 van 14.45 uur tot 16.00 uur aan
de Hoofdstraat in Overdinkel. ¹
Datum bekendmaking 19 september 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.
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:

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 26 september 2018

bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige
voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in
werking nadat hierover een beslissing is genomen.

VERLEENDE ONTHEFFING
OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET
Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
Mevrouw A. Kuipers-Aalderink, voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het ‘Dorpsfeest Beuningen’ op
het sportveld aan de Beuningerstraat 64, 7588 RG Beuningen
op de volgende dagen en tijden :
-

Vrijdag 28 september 2018 van 15:00 tot en met 02:00 uur.
Zaterdag 29 september 2018 van 12:00 tot en met 02:00
uur.
- Zondag 30 september 2018 van 12:00 tot en met 01:00 uur.
Datum bekendmaking 19 september 2018
Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten 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.

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbest op het perceel Spinnersweg 75,
7586 CG Overdinkel.
- Verwijderen van asbest op het perceel Bakkerskamp 21,
7582 HD Losser.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Bakkerskamp 9, 7582 HD 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.

BEKENDMAKINGEN
WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor:
- Veranderen van de inrichting op het perceel Hassinkhofweg
1, 7588 PB Beuningen.
- Veranderen van de inrichting op het perceel Singravenweg
3, 7588 PP Beuningen.
- Veranderen van de inrichting op het perceel Beuninger-

-

straat 35, 7588 RG Beuningen.
Veranderen van een supermarkt op het perceel Langekamp
5, 7581 JE 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 de
afdeling VH.
GEBRUIKSMELDINGEN
Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:
- Brandveilig gebruiken van de sporthal van het Kulturhus in
Overdinkel op het perceel Prins Hendrikstraat 1-3, 7586 BG
Overdinkel.
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.

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

