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Woensdag 27 maart 2019

OPENBARE VERGADERINGEN
GEMEENTERAAD 9 APRIL
Op dinsdag 9 april vergadert de gemeenteraad. De raadsvergadering wordt gehouden in ’t Lossers Hoes en begint om
19.00 uur. Iedereen is welkom.
De agendapunten voor de raadsvergadering zijn o.a.:
- Zonneveldenbeleid
- Bestemmingsplan Kerkstraat 30 te Losser
- Ontwerp-VVGB Oldenzaalsestraat 84 te Losser
- Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 en Veiligheidsstrategie
Politie Oost Nederland
- Beleidsnota Integratie Statushouders
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken. Dit bij het onderdeel Bestuur.

Fractievergaderingen
De verschillende fracties (politieke partijen) bereiden zich in de
week voor de raadsvergadering van 9 april voor op deze vergadering. De meeste fracties op dinsdag 2 april, vanaf 20.30 uur
in ’t Lossers Hoes. Ze doen dat tijdens de zogenaamde fractievergaderingen.
Als u vragen, standpunten of opmerkingen heeft over zaken
die de gemeenteraad aangaan en u vindt dat de fracties dit
moeten weten dan kunt u deze bijeenkomsten bezoeken. Dit
moet wel op afspraak. U kunt hiervoor de fractievoorzitters telefonisch benaderen:
Burgerforum
CDA
VVD
D66
PvdA

Lies ter Haar
Ellen Visschedijk
Harry Heegen
Ronald Ringenoldus
Jimme Nordkamp

06-13052895
06-81454379
06-48136488
06-53794680
06-28622351

Uiteraard kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot een raadslid
dat u kent.

NIEUWS VANUIT DE GEMEENTE
DEEL HERINNERINGEN UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG

Op 3 april a.s. is er in ’t Lossers hoes een WO2 bijeenkomst. Iedereen die een oorlogsverhaal te vertellen
heeft, is welkom tussen 12:00 en 14:00 uur. Ook foto’s,
documenten en andere voorwerpen over de oorlog en
de bevrijding kunnen meegenomen worden.
Bij deze bijeenkomst is ook de Historische Kring Losser
aanwezig om haar bijzondere stukken te tonen.
U bent van harte welkom om uw verhaal te vertellen of
uw voorwerpen te laten zien. Omdat het tussen de middag is, is er voor de deelnemers een broodje beschikbaar.
RTV Oost maakt hiervan opnames.
De bijeenkomsten rond de Tweede Wereldoorlog worden
tussen 1 en 19 april georganiseerd in 15 Overijsselse bibliotheken en is de start van lustrumprogramma 75 jaar Vrijheid Overijssel. Het is een initiatief van RTV Oost en
Historisch Centrum Overijssel in samenwerking met de
Overijsselse bibliotheken. Voor meer informatie kijk op:
www.overijsselviertvrijheid.nl.

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.

100 Jaar Vrouwenkiesrecht 1919-2019
In 2019 is het 100-jaar geleden
dat het actieve vrouwenkiesrecht
is ingevoerd. Landelijk wordt dit
gevierd met bijeenkomsten
rondom emancipatie en democratie. In Losser geven we dit
extra aandacht binnen o.a. de
cursus Lokale Democratie.

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
HOE VEILIG IS NOORDOOST-TWENTE?
Op woensdag 10 april organiseert de gemeenten Dinkelland,
Oldenzaal, Tubbergen en Losser samen met het Platform Veilig
Ondernemen en de LTO Noordoost Twente, een avond over
het actuele thema georganiseerde en ondermijnende criminaliteit en algemene veiligheid.
Deze wordt gehouden op:
datum : woensdag 10 april 2019
tijd :
aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur
locatie : Werktuig & Bouwdienst, Brandlichterweg 66D,
7591 NE, DENEKAMP
Ondermijning is een term die steeds meer bekendheid krijgt in
het buitengebied. Denk hierbij aan drugslabs, afvaldumpingen,
hennepkwekerijen, criminaliteit in verloederde recreatieparken, natuurgebieden en criminele activiteiten in en bij bewoners in het buitengebied.
Een ondernemer zonder klanten, een autobedrijf dat overdag
nooit open is of een boerenschuur die wordt verhuurd en waarvan de ramen zijn afgeplakt. Zomaar een aantal voorbeelden
van zaken die met georganiseerde criminaliteit en ondermijning te maken zouden kunnen hebben. Criminelen maken
vaak gebruik van de anonimiteit van bedrijven of particulieren
in het buitengebied als dekmantel voor illegale praktijken.
Goedwillende burgers kunnen hier ook het slachtoffer van worden. Tijdens de bijeenkomst gaan we verder in op dit thema,
waarbij aan de hand van voorbeelden uit de praktijk het ‘onzichtbare zichtbaar’ wordt gemaakt.

-

-

Officiële publicaties
overkapping en carport Oldenzaalsestraat 20, 7581 AV Losser.
Bouwen van een teeltondersteunende installatie ten behoeve van hopteelt op het perceel Postweg 15, 7587 PB De
Lutte.
Kappen van een kastanjeboom op het perceel Andersonstraat 2, 7582 AZ Losser.
Plaatsen van tijdelijke woonunits op het perceel Enschedesestraat 113A, 7582 PM 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.

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

Douane Arnhem, T.C. Schoof, De Poppe 8, 7587 GA De Lutte
voor het houden van het evenement ‘Drielandsteenloop’
op 22 mei 2019 van 9.00 uur tot 17.00 uur door het buitengebied van Losser, start en finish bij de KVV in Losser.
Datum bekendmaking: 20 maart 2019.

A. Woordes, Westwal 43, 7571 BB Oldenzaal voor het houden van de wandeltocht ‘Oldenzaal tegen MS’ op 7 april
2019 van 9.00 uur tot 16.00 uur, start en finish op de parkeerplaats aan de achterzijde van restaurant ‘De Stroper’,
Bentheimerstraat 25, 7587 ND De Lutte.
Datum bekendmaking: 20 maart 2019
-

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

Natuurlijk zijn partners, mede-ondernemers en meewerkende
gezinsleden ook van harte welkom. Graag tot woensdag 10
april.
Met vriendelijke groet,
Bestuur LTO Noord, afdeling Noordoost Twente

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Plaatsen van een tijdelijke huisvesting op het perceel
Dorpstraat 65, 7587 AB De Lutte.
- Dicht maken van een overkapping op het perceel
Gronausestraat 60, 7581 CH Losser.
- Kappen van een eik op het perceel Denekamperstraat 36,
7588 PW Beuningen.
- Bouwen van een winkelruimte met een magazijn op het
perceel Dorpstraat 65, 7587 AB De Lutte.
- Bouwen van een mantelzorgwoning op het perceel Oldenzaalsestraat 28, 7581 AV Losser.
- Verbouwen van een woning op het perceel Hanhofweg 1,
7587 LK De Lutte.
- Bouwen van een opslaghal op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 9124 aan De Zoeker Esch in
Losser.
- Verbouwen van een woning, uitbouwen van een keuken,
aanpassen van een erker, plaatsen van een buitenverbljif,

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 maart 2019

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 uitbreiden
van een woning op het perceel Stellingmolen 26, 7587 RV
De Lutte.
Datum bekendmaking 15 maart 2019.

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) zienswijze in te brengen, dan
wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen
wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 0535377444.

VERLEENDE ONTHEFFING

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
drie kastanjebomen en één eikenboom op het perceel Oldenzaalseveenweg 8, 7582 PE Losser.
Datum bekendmaking 15 maart 2019.

OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET:
Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:

-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
vijftien bomen op het perceel Postweg 19, 7587 PB De Lutte.
Datum bekendmaking 15 maart 2019.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
drie dennen op het perceel Mozartstraat 2, 7582 ER Losser.
Datum bekendmaking 15 maart 2019.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen
van een schutting op het perceel Richterstraat 55, 7582 BW
Losser.
Datum bekendmaking 20 maart 2019.
-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
twee eikenbomen op het perceel Bethlehemsweg 4, 7581
PR Losser.
Datum bekendmaking 20 maart 2019.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
een boom op het perceel Oale Weg 2, 7582 CP Losser.
Datum bekendmaking 20 maart 2019.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
elf bomen op het perceel Bentheimerdijk 12, 7588 PH Beuningen.
Datum bekendmaking 20 maart 2019.

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.
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 het veranderen van
de werking van een inrichting(met een OBM), alsmede het
verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden. De aanvraag heeft betrekking
op de locatie Lossersedijk 21 in De Lutte. Het zaaknummer
is 18Z02646.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met
ingang van donderdag 28 maart 2019 tot en met woensdag 08
mei 2019 ter inzage in ’t Lossers hoes.
Zienswijzen
Tegen de bovengenoemde voornemens kunnen (zowel mondeling als schriftelijk) door een ieder 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.

-

Loopgroep Dionysos, namens A. Wilbers, Zicht 6, 7591 SB
Denekamp voor het schenken van zwakalcoholhoudende
dranken tijdens het evenement Landgoed Twente Marathon bij Erve Beverborg aan de Lutterzandweg 18A, 7587
LH De Lutte op de volgende dagen en tijden:
•
12 oktober 2019 van 13.00 uur tot 20.00 uur.
Datum bekendmaking: 20 maart 2019.
Stichting Gemeenschapswerk De Hellehond, namens R.A.
Oude Egbrink, Plechelmusstraat 14, 7587 AM De Lutte voor
het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens
het dorpsfeest ‘De Hellehondsdagen’ in de dorpskern van
De Lutte, Dorpsstraat, 7587 AA de Lutte op de volgende
dagen en tijden;
•
Vrijdag 5 juli 2019 van 20.00 uur tot zaterdag 6 juli
2019 02.00 uur.
•
Zaterdag 6 juli 2019 van 20.00 uur tot zondag 7 juli
2019 02.00 uur.
•
Zondag 7 juli 2019 van 12.00 uur tot 20.00 uur.
Datum bekendmaking: 20 maart 2019.

-

-

R. Kremers, Tankelanden 2, 7542 DR Enschede voor het
schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de gelegenheid ‘Paaspub quiz GALOS’ in ‘t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser op donderdag 18 april 2019
19.00 uur tot 00.00 uur.
Datum bekendmaking: 20 maart 2019.
Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een 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.
VERLEENDE STOOKONTHEFFINGEN
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer
zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel
10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen, van 1 november tot en met 30 april in de jaren
2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021 voor de volgende percelen:
- Austweg 5, 7587 LB de Lutte, kadastraal bekend LSR00, sectie D, nummer 5284,
Datum bekendmaking 15 maart 2019.
-

Lossersedijk 32, 7587 RD De Lutte, kadastraal bekend LSR00,
sectie D, nummer 4135.
Datum bekendmaking 15 maart 2019.
-

Austweg 3A, 7587 LB de Lutte, kadastraal bekend LSR00,
sectie D, nummer 5044.
Datum bekendmaking 21 maart 2019.
Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van
een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in 2019, 2020 en
2021 voor de volgende percelen:
- Gelegen aan de Glanestraat in Glane, kadastraal bekend
LSR00, sectie Q, nummer 937.
Datum bekendmaking 15 maart 2019.
-

Winkelscholtweg 6, 7587 GC De Lutte, kadastraal bekend
LSR00, sectie H, nummer 5823.

Datum bekendmaking 20 maart 2019.
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen, van 1 november tot en met 30 april in de jaren
2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021 en een vreugdevuur
(paasvuur) op 1e paasdag in 2019, 2020 en 2021 voor het volgende perceel:
- Oldenzaalsestraat 130A, 7581 PW Losser kadastraal bekend
LSR00, sectie H, nummer 8649.
Datum bekendmaking 15 maart 2019.
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.
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 op het dak van
een stal en een autogarage op het perceel Beverborgsweg
11, 7588 PA Beuningen.
- Saneren van asbest van een dakbeschot op het perceel Rhododendronlaan10, 7586 NL De Lutte.
- Slopen en verwijderen van asbest van een gedeelte van de
woning en twee schuren op het perceel Voortmansweg 5,
7588 PX Beuningen.
- Slopen van een door brand verwoest bedrijfspand/winkel
op het perceel Dorpstraat 65, 7587 AB De Lutte.
- Slopen van een bijgebouw op het perceel Gronausestraat
60, 7581 CH Losser.
- Saneren van asbest van het dak van een melkveestal Nijenhaerweg 25, 7588 RA 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
WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor:
- Het starten van een cateringsbedrijf op het perceel Braakstraat 6A, 7581 EZ 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.
VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT
Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten
dat er geen milieueffectrapport (m.e.r.) hoeft te worden gemaakt voor het wijzigen van de inrichting:
- Op het perceel Gildehauserweg 35, 7581 PE Losser.
Datum bekendmaking 13 maart 2019.
Bezwaar
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht
wordt deze beoordeling beschouwd als een handeling ter voorbereiding op het moederbesluit. Tegen onderhaving besluit
staat geen direct bezwaar of beroep open, tenzij deze beslissing
een belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. U kunt
als direct belanghebbende gedurende een periode van zes
weken, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Losser. Overige belanghebbenden
kunnen
bezwaren
tegen
dit
beoordelingsbesluit indienen bij het besluit in het kader waarvan dit beoordelingsbesluit plaatsvindt, te weten de omgevingsvergunning ingevolge de Wabo.

