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NIEUWS UIT HET GEMEENTEHUIS
NIEUWJAARSRECEPTIE
Het gemeentebestuur van Losser nodigt
de inwoners van Losser, Overdinkel, De
Lutte, Beuningen en Glane, de besturen
van de verenigingen, vertegenwoordigers van de instellingen en bedrijven,
kortom iedereen, uit om de gemeentelijke nieuwjaarsbijeenkomst bij te
wonen.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 2 januari
2018 van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Gemeentehuis.
Er wordt een hapje en een drankje geserveerd, zodat u elkaar
in een ongedwongen en informele sfeer een voorspoedig 2018
kun wensen.
Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs. Heel graag tot ziens.
SLUITING GEMEENTEHUIS
Op Nieuwjaarsdag 1 januari is de gemeente gesloten.
INHAALDAGEN TWENTE MILIEU
Het kantoor van Twente Milieu en de afvalbrengpunten zijn op
maandag 1 januari (nieuwjaarsdag) gesloten. Ook wordt uw
afval niet opgehaald. In plaats daarvan komt Twente Milieu op
een zaterdag bij u langs. Dit geldt voor al uw containers en/of
zakken. Let op dat u het juiste afval voor 7.30 uur aan de straat
zet.
In plaats van maandag 1 januari wordt uw huisvuil opgehaald
op zaterdag 6 januari.

Woensdag 27 december 2017
werpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft
gemaakt;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet
in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad in te
dienen;
• een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan ten opzichte
van het ontwerp zijn aangebracht;
schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag.
Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede
de gronden van het beroep.
Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan met het oog op een
spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA te ’sGravenhage.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in
werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.

Omschrijving plan
Het bestemmingsplan heeft betrekking op een deel van het
kampeerterrein aan de Kampbrugweg 3 te Beuningen ten behoeve van de bouw van een viertal recreatiewoningen.
Wijzigingen
Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld in die zin dat de regels zijn gewijzigd zodat de bebouwing ten opzichte van de perceelsgrens tenminste op 2 meter
afstand moet plaatsvinden. In het ontwerp bestemmingsplan
was in de regels opgenomen dat bebouwing tot in de perceelsgrens toegestaan.
Inzien bestemmingsplan
Het gewijzigd vastgestelde plan kan tot en met 7 februari 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.
Beroep
Gedurende de inzagetermijn kan:
• een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ont-

De Pol 42D, 7581 CZ Losser om vergunning voor het houden van de carnavalsoptochten en een kermis in Losser. Op
de volgende dagen en tijden:
Carnavalsoptocht
• Zaterdag 10 februari 2018 van 13.00 uur tot 17.00 uur;
• Dinsdag 13 februari 2018 van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Kermis
• Van zaterdag 10 februari 2018 tot dinsdag 13 februari 2018
van 12.00 uur tot 22.00 uur op het Raadhuisplein in Losser
Datum bekendmaking 18 december 2017.
-

Stichting Carnaval Losser, de heer H.G.Poorthuis, Brinkstraat
38, 7581 GD voor het houden van de carnavalsfeesten in
het centrum van Losser op de volgende dagen en tijden;

•

Vrijdag 9 februari 2018 van 19.00 uur tot zaterdag 10 februari 2018 01.00 uur;
• Zaterdag 10 februari 2018 van 16.00 uur tot zondag 11 februari 02.00 uur;
• Zondag 11 februari 2018 van 16.00 uur tot maandag 12 februari 02.00 uur;
• Maandag 12 februari 2018 van 19.00 uur tot dinsdag 13 februari 03.00 uur;
• Dinsdag 13 februari 2018 van 13.00 uur tot 21.00 uur.
Datum bekendmaking 18 december 2018
KBS Pax Christi en OBS het Kompas, de heer JP Damhuis,
Hoofdstraat 68, 7586 BV in Overdinkel voor het houden van
een carnavalsoptocht in Overdinkel op 8 februari 2018 van
13.00 uur tot 14.15 uur .
Datum bekendmaking 19 december 2017.
-

AANVRAGEN OM VERGUNNING

BESTEMMINGSPLANNEN
GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, PARTIËLE HERZIENING KAMPBRUGWEG 3
EUNINGEN
Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat
de gemeenteraad het bestemmingplan Buitengebied, partiële
herziening Kampbrugweg 3 Beuningen gewijzigd heeft vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Kampbrugweg 3 Beuningen met
bijbehorende stukken ligt met ingang van 28 december 2017
gedurende zes weken ter inzage.

Officiële publicaties

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Bouwen van een woning op een perceel met de kadastrale
aanduiding sectie H, nummers 9526, 8929 en 9388, toekomstig adres aan de Havezatensingel in Losser.
- Bouwen van een woning op het perceel Tjaskermolen 33,
7587 RN De Lutte.
- Plaatsen van reclame en een kappersruimte op het perceel
Dr Staringstraat 2, 7582 BM Losser.
- Bouwen van een carport op het perceel Lutterstraat 73A,
7581 BT Losser.
- Werkzaamheden in verband met brandveilig gebruik op het
perceel Rhododendronlaan 7, 7587 NL De Lutte.
- Verbouwen van een woning op het perceel Kerkhofweg
263, 7586 AG Overdinkel.
- Bouwen van een woning op het perceel Hogeboekelweg 6,
7582 AJ Losser.
- Milieuneutraal veranderen van een inrichting op het perceel Lossersedijk 21, 7587 RB 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.

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

Carnavalsvereniging ‘’De Gaffel Aöskes’’, de heer P. Onland,

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.

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 27 december 2017

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 kappen
van een boom op het perceel Smalmaatstraat 51, 7581 HH
Losser.
Datum bekendmaking 15 december 2017.

-

Gemeente Losser, de heer R. Kremers, Raadhuisplein 1, 7581
AG Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende
dranken ten behoeve van de nieuwjaarsbijeenkomst op
dinsdag 2 januari 2018 in het gemeentehuis van 19.00 uur
tot 23.00 uur.
Datum bekendmaking 21 december 2017
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.

-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 15 bomen op het perceel Oldenzaalsestraat 123, 7581
PZ Losser.
Datum bekendmaking 18 december 2017.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van een krulwilg op het perceel Kerkhofweg 183, 7586 AD
Overdinkel.
Datum bekendmaking 19 december 2017.

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

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:
-

Saneren van asbesthoudende materialen op het perceel
Beuningerstraat 83, 7588 RG 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.

BEKENDMAKINGEN
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:

INCIDENTELE FESTIVITEIT
Er is een kennisgeving incidentele festiviteit ontvangen van:
Fletcher Hotels B.V., Bentheimerstraat 21, 7587 ND de Lutte

voor het ten gehore brengen van livemuziek tijdens de foute
party van Q-music in het hotel op zaterdag 3 maart 2018 van
21.00 uur tot 01.00 uur.
Tijdens deze festiviteit zijn de geluidsnormen welke zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit Milieubeheer niet van toepassing.
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
omgevingsrecht voornemens is om:
-

Een omgevingsvergunning te verlenen (revisievergunning
voor de activiteit milieu) voor het veranderen van de inrichting Quartier Meubelbeitsen. De inrichting is gelegen op het
perceel De Pol 2a in Losser. Het zaaknummer van de aanvraag is 17Z03265.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met
ingang van donderdag 28 december 2017 tot en met woensdag 7 februari 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.
De bescheiden kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen 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.
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.
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen,
kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en
Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.

