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OPENBARE VERGADERINGEN
DE GEMEENTERAAD WENST ALLE INWONERS VAN ONZE
MOOIE GEMEENTE FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG EN
GEZOND 2019
De leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hopen u allen te ontmoeten op de
nieuwjaarsreceptie op woensdag 9 januari 2019.
Aanvang 19.30 uur in ’t Lossers Hoes. U bent allen van
harte welkom.

Commissievergaderingen na het kerstreces
De eerste commissievergaderingen in het nieuwe jaar staan
gepland op dinsdag 22 januari.
Op deze avond vergaderen zowel de commissie Bestuur en Samenleving als de commissie Ruimte. De agenda’s voor deze
vergaderingen volgen in het nieuwe jaar en zijn te vinden op
de website van de gemeente: www.losser.nl.
Beleid Zonnevelden Noordoost-Twentse gemeenten
Op dinsdag 8 januari 2019 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het zonneveldenbeleid. De beleidsregels liggen tot
21 december ter inzage en daarop kunnen zienswijzen worden
ingediend. Zie de website van de gemeente: www.losser.nl, bij
het onderdeel Nieuwsberichten.
De definitieve versie van het beleid wordt later dit jaar ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden van Dinkelland,
Oldenzaal, Tubbergen en Losser.
De bijeenkomst op 8 januari begint om 19.00 uur, is openbaar
en u bent dan ook van harte welkom.
Wijziging vergadersysteem
Met ingang van 2019 verandert de wijze van vergaderen van
de gemeente. De commissievergaderingen worden op 1 en dezelfde avond gehouden. De vergaderingen van de commissie
Bestuur en Samenleving en de commissie Ruimte worden na
elkaar gehouden. Welke commissie het eerst begint is afhankelijk van de agenda.
De vergaderavond begint om 19.00 uur. Dit is ook de nieuwe
aanvangstijd van de raadsvergaderingen.

NIEUWS UIT HET GEMEENTEHUIS
BEPERKTE OPENINGSTIJDEN
De Publieksbalie is gesloten op 31 december.
SPELREGELS VOOR VUURWERK EN CARBIDSCHIETEN
Voor een veilige en prettige jaarwisseling
Consumentenvuurwerk afsteken
Voor het afsteken van consumentenvuurwerk in de gemeente
Losser is het landelijk vuurwerkbesluit leidend. Het is alleen
toegestaan consumentenvuurwerk af te steken tussen 31 december 2018, 18.00 uur en 1 januari 2019, 02.00 uur.
Carbidschieten
Carbidschieten is, onder voorwaarden, toegestaan op maandag 31 december 2018 van 10.00 uur tot dinsdag 1 januari
2019 02.00 uur. Hiervoor geldt geen vergunningplicht.

Donderdag 27 december 2018
De regels voor carbidschieten zijn als volgt:
• In zijn algemeenheid is carbidschieten verboden.
• Dit verbod geldt niet op 31 december 2018 tussen 10.00 en
24.00 uur en op 1 januari 2019 tussen 00.00 en 02.00 uur
mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
I. Binnen de bebouwde kom:
A. Met een bus met een inhoud van maximaal 1 liter
B. Geen handelingen verrichten waardoor gevaar,
schade of hinder kan worden veroorzaakt.
II. Buiten de bebouwde kom:
A. Met een bus met een inhoud van maximaal 30 liter.
B. Geen handelingen verrichten waardoor gevaar,
schade of hinder kan worden veroorzaakt.
C. Met schriftelijke toestemming van de terreineigenaar.
D. Het betreffende terrein moet op bepaalde afstanden
zijn gelegen van onder meer woonbebouwing en inrichtingen voor intramurale zorg.
E. Er moet tevens aan een aantal andere voorwaarden
worden voldaan (bijvoorbeeld de schietrichting en de
afzetting van het terrein. De volledige voorwaarden
staan in artikel 2:79 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Losser. Deze vindt u op
www.overheid.nl
Overlast melden
Meldingen van vuurwerkoverlast door overtredingen, brandstichting, vernielingen, etc. geeft u door aan de Politie via telefoonnummer 0900 – 8844.
Zwaardere overtredingen, zoals het illegaal bezit van vuurwerk,
kan anoniem gemeld worden via telefoonnummer 0800 –
7000. Serieuze meldingen die hier binnenkomen worden –
zonder informatie over de herkomst van de melding – doorgespeeld aan de Politie.
Gemeente Losser wenst u fijne en veilige feestdagen.

BESTEMMINGSPLANNEN
GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
“BUITENGEBIED, VERZAMELPLAN 2017”
Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat
de gemeenteraad op 18 december 2018 het bestemmingplan
Buitengebied, Verzamelplan 2017 gewijzigd heeft vastgesteld.
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 december 2018 gedurende zes weken ter inzage.
Omschrijving plan
Het bestemmingsplan heeft betrekking op wijziging van de
verbeelding van een aantal percelen in het buitengebied op
verzoek van inwoners alsmede het herstellen van enkele omissies in het bestemmingsplan Buitengebied dat op 19 maart
2013 is vastgesteld door de gemeenteraad . Het plan behelst
een wijziging van zowel de verbeelding als de regels op onderdelen.
Wijzigingen
Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad gewijzigd
vastgesteld in die zin dat een ambtshalve aanpassing is opgenomen voor het perceel Hengelheurnweg 2 te De Lutte. Het
bestemmingsvlak/bouwvlak is in geringe mate gewijzigd t.b.v.
de bouw van een schuur.
Inzien bestemmingsplan
Het gewijzigd vastgestelde plan kan tot en met 6 februari 2019
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.

Officiële publicaties

Beroep
Gedurende de inzagetermijn kan:
• 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 wijziging die bij de vaststelling van het plan ten opzichte van
het ontwerp is 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.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- Veranderen van de lozingssituatie op het perceel Gronausestraat 309, 7581 CV Losser.
- Bouwen van de helft van een 2-onder-1 kap woning op het
perceel Dorpstraat 52, 7587 AD De Lutte.
- Kappen van een boom op het perceel Bernard Leurinkstraat
107, 7581 AZ Losser.
- Verbouwen van een boerderij tot tweede bedrijfswoning
op het perceel Duivelshofbosweg 2, 7587 PP De Lutte.

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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-

Verbouwen en uitbreiden van een woning op het perceel
Wilgenkamp 46, 7581 HC Losser.

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:
-

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het kappen
van vier eikenbomen op het perceel Lossersedijk 36, 7587
RD De Lutte. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 12 februari 2019.
Datum bekendmaking 17 december 2018.
-

Een omgevingsvergunning voor het kappen van drie eikenbomen op het perceel Hogeboekelweg 71, 7582 PP Losser.
De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 13 februari 2019.
Datum bekendmaking 17 december 2018.
Een omgevingsvergunning voor het aanleggen van verharding en het plaatsen van lichtmasten op het perceel Glanergrensweg 16, 7585 PG Glane. De beslisdatum is verlengd
tot uiterlijk 5 februari 2019.
Datum bekendmaking 17 december 2018.

dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een vrijstaande woning op het perceel Dingshof 15,
7581 WP Losser.
Datum bekendmaking 17 december 2018.

-

-

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het wijzigen
van de voorgevel van een woning, het verbouwen van een
erker en het plaatsen van een balustrade op het perceel
Spechtstraat 3, 7587 BB De Lutte.
Datum bekendmaking 19 december 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.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
van een bedrijf of het perceel De Pol 35, 7581 CZ Losser.
Datum bekendmaking 18 december 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

VERLEENDE ONTHEFFING
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:
-

Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen
van een tijdelijke stacaravan op het perceel Hogeboekelweg
20, 7582 AJ Losser.
Datum bekendmaking 17 december 2018.

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:

-

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.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen
van een draagconstructie, de voorgevel en het aanbrengen
van gevelreclame op het perceel Hoofdstraat 310, 7586 BZ
Overdinkel.
Datum bekendmaking 17 december 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
een houtopstand op het perceel Beuningerstraat 49, 7588
RG Beuningen.
Datum bekendmaking 18 december 2018.

SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbesthoudende materialen op het perceel
Oranjestraat 2, 7581 EX Losser.
- Verwijderen van asbesthoudende materialen uit een woning
op het perceel Aalsgaardenstraat 27, 7582 AB Losser.
- Verwijderen van asbest cementplaten op het perceel Denekamperstraat 6, 7587 NB 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.

