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OPENBARE VERGADERINGEN
COMMISSIE RUIMTE 4 DECEMBER
Op dinsdag 4 december 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. Provinciaal Inpassingsplan Stroothuizen/Punthuizen en
Landgoederen Oldenzaal
Toelichting: Voor deze Natura2000 gebieden heeft de Provincie
beschermingsmaatregelen opgesteld. De gemeenteraad kan
hier tegen bezwaar maken;
b. Notitie Karakteristieke gebouwen centrum Losser
Toelichting: Na ter inzage legging kan de Notitie Karakteristieke gebouwen centrum Losser gewijzigd vastgesteld worden;
c. Paraplubestemmingsplan Standsplaatsen
Toelichting: Om het standplaatsenbeleid goed uit te kunnen
voeren is een aanpassing van verschillende bestemmingsplannen nodig;
d. Verzamelplan Bestemmingsplan Buitengebied
Toelichting: Door het oorspronkelijke plan “Buitengebied
2013” geregeld aan te passen blijven de regels actueel;
e. Nota Grondbeleid
Toelichting: De veranderde omstandigheden in de woningmarkt vragen om een herziening van het huidige grondbeleid.
De gemeenteraad wordt daarom verzocht een nieuwe nota
vast te stellen.
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken bij het onderdeel Bestuur.

Woensdag 28 november 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:
Een omgevingsvergunning voor het afzetten van een wal
op percelen gelegen nabij Drielandweg in Overdinkel, kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummers 1354 en 1355.
Datum bekendmaking 21 november 2018.

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.

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.
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 plaatsen
van een terreinafscheiding bestaande uit een stalen hekwerk op het perceel Denekamperstraat 4A, 7587 NB De
Lutte. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 28 december
2018.
Datum bekendmaking 15 november 2018.
Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een terreinafscheiding bestaande een stalen hekwerk
op het perceel Egheriaweg 3A, 7587 NE de Lutte. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 28 december 2018.
Datum bekendmaking 15 november 2018.
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
AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Kappen van vijf bomen op het perceel Lossersedijk 26, 7587
RC De Lutte.
- Bouwen van 21 woningen op diverse percelen aan de Irisstraat, kadastraal bekend gemeente Losser, LSR00, sectie H,
nummers 1002, 9751, 9746 en 6367 in 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.
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Inspraak tijdens commissievergadering
Inwoners en instellingen kunnen in gesprek gaan met de
commissieleden. Als u over agendapunten 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.

Officiële publicaties

APV EN BIJZONDERE WETTEN
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
- RTV Losser, Wiggers Kempke 4, 7582 JA in Losser voor het
houden van een collecte waarvan de opbrengst ten goede
komt aan Stichting Duchenne, tijdens de kerstmarkt op 16
december 2018 op het Raadhuisplein in Losser.
Datum bekendmaking 21 november 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 burge-

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 bouwen
van vier woningen op de perceel Irisstraat 55 t/m 61, 7581
TX Losser.
Datum bekendmaking 2 november 2018.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het intern verbouwen van een woning op het perceel het Witte Zand 67,
7586 GW Overdinkel.
Datum bekendmaking 21 november 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanleggen
van een toegangsweg op het perceel Binkhorsterkerkpad
9A, 7587 RA de Lutte.
Datum bekendmaking 21 november 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 ONTHEFFING
VERLEENDE STOOKONTHEFFINGEN
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer
zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel

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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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:
- Koppelboerweg 14, 7587 NV de Lutte, kadastraal bekend
LSR00, sectie G, nummers 3465, 2603, 2103, 2101 en 2620.
Datum bekendmaking 15 november 2018.

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
Achtermaatsweg 2, 7588 RE Beuningen, kadastraal bekend
LSR00, sectie A, nummer 3389.
Datum bekendmaking 21 november 2018.

-

-

Foksweg 4, 7588 PM Beuningen, kadastraal bekend LSR00,
sectie P, nummer 23.
Datum bekendmaking 21 november 2018.

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 de volgende percelen:
- Ruhenbergerweg 2A, 7586 RG Overdinkel, kadastraal
bekend LSR00, sectie Q, nummer 859.
Datum bekendmaking 21 november 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, 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 uit een woning en een schuur op
het perceel Valkstraat 25, 7581 EJ Losser.
- Slopen van een paardenstal op het perceel Binkhorsterkerkpad 9A, 7587 RA de Lutte.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Veldkamp 182, 7586 GN Overdinkel.

INTEGRAAL BELEIDSPLAN SOCIAAL DOMEIN 2019-2022
INSPRAAK
Sinds de decentralisaties in 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan volwassenen, jongeren
en gezinnen die zichzelf tijdelijk of voor langere tijd niet volledig
zelfstandig kunnen redden. De gemeente doet dit op grond van
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet publieke gezondheid en verschillende andere
wetten en regels.
In Losser werken we al langer integraal en zijn er diverse pilots
en initiatieven gestart om het sociaal domein efficiënter maar
vooral effectiever te organiseren. Het beleid moet daar ondersteunend aan zijn: integraal beleid verbindt de Participatiewet,
de Jeugdwet en de Wmo 2015 en geeft een gezamenlijk afwegingskader. De gemeente Losser heeft daarom een Integraal Beleidsplan sociaal domein 2019-2022 opgesteld. Dit beleidsplan
biedt een overkoepelende visie en verbindt de verschillende
wetten en regels in het sociaal domein met elkaar. Dit beleidsplan vervangt de volgende bestaande nota’s:
- Visie sociaal domein gemeente Losser (2014)
- Beleidsplan Participatiewet (2014)
- Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning gemeente
Losser 2015 - 2018
- Jeugdbeleid gemeente Losser 2015-2019
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 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. Het ontwerp is tevens te raadplegen op
de website van de gemeente Losser en op www.overheid.nl.
Daarom ligt met ingang van 28 november 2018 tot en met 9 ja-

nuari 2019 het ontwerp Integraal Beleidsplan sociaal domein
2019-2022 bij de receptie van het gemeentehuis gedurende de
openingstijden op maandag t/m vrijdag ter inzage.
Tot en met 9 januari 2019 kunnen de genoemde ingezetenen
en belanghebbenden, naar keuze, schriftelijk of mondeling hun
zienswijzen inbrengen over de genoemde ontwerp Integraal
Beleidsplan sociaal domein 2019-2022.
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 mondelinge zienswijzen en/of het verkrijgen van nadere informatie kunt u contact opnemen met
onze medewerker, mevrouw T. Hinrichs tel 06 13979216
WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit
ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor:
- Rioolgemaal op het perceel De Zoeker Esch 9, 7582 CN
Losser.
- Rioolgemaal op het perceel Everlo 9, 7581 RD 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.
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: Ruhenbergerweg 29, 7586 RE Overdinkel.
Verwachte begindatum: 29 november 2018.
Verwachte hoeveelheid: ca. 800 ton.
Aard bouw- en sloopafval: menggranulaat.
Geluid (bronvermogen): 111
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 2 dagen.
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.

