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NIEUWS UIT HET GEMEENTEHUIS
PROVINCIALE STATENVERKIEZING EN WATERSCHAPSVERKIEZING
De Burgemeester van Losser maakt het volgende bekend:
Dag van de verkiezing
Op woensdag 20 maart 2019, van 07:30 uur tot 21.00 uur kunt
u stemmen. U kunt uw stem uitbrengen voor de Provinciale
statenverkiezing van Overijssel en voor het waterschap
Vechtstomen.
Kiesgerechtigdheid Provinciale statenverkiezing
Om een stem uit te mogen brengen bij de Provinciale statenverkiezing moet u:
• beschikken over
de Nederlandse
nationaliteit;
• 18 jaar of ouder
zijn;
• niet zijn uitgesloten van het kiesrecht;
• op 4 februari
2019 ingezetene
zijn in de Basisregistratie Personen van de gemeente Losser.
Kiesgerechtigdheid waterschapsverkiezing
Om een stem uit te mogen brengen bij de waterschapsverkiezing moet u:
• 18 jaar of ouder zijn;
• beschikken over de Nederlandse nationaliteit;
• EU-onderdaan zijn;
Bent u een niet EU-onderdaan dan moet u minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven;
• niet zijn uitgesloten van het kiesrecht;
• op 4 februari 2019 ingezetene zijn in de Basisregistratie
Personen van de gemeente Losser.
Wilt u meer informatie over uw kiesgerechtigdheid? Neem
contact op met de afdeling Publieksdienstverlening in het
gemeentehuis door te bellen naar 14 053.
Stemmen in een willekeurig stembureau
U bepaalt zelf in welk stembureau u in Losser stemt. U ontvangt voor deze verkiezingen een stempas met vermelding
van een stembureau. Dit stembureau is het bureau waar u
door de gemeente Losser bent ingedeeld en is waarschijnlijk
ook het dichtstbijzijnde. U bent hieraan niet gebonden.
Om uw stem op 20 maart 2019 uit te kunnen brengen, moet
u in het bezit zijn van een stempas en een identiteitsbewijs!
Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op
de dag van de verkiezing.
Stempassen
U ontvangt uw stempas uiterlijk 6 maart 2019. Als u dan nog
geen stempas heeft ontvangen of u bent uw stempas kwijtgeraakt dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. U
vraagt digitaal een vervangende stempas aan op www.Losser.nl/verkiezingen tot vrijdag 15 maart 2019 12:00 uur.
U kunt ook persoonlijk op het gemeentehuis bij de afdeling
Publieksdienstverlenging een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot 19 maart 2019, 12:00 uur. U hoeft hiervoor
geen afspraak te maken en dit kan tijdens de openingstijden
van de Publieksbalie.
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OPENBARE VERGADERINGEN
Stemmen bij volmacht/iemand anders gaat voor u
stemmen
Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, dan kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen.
Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig
met de eigen stem uitbrengen en mag niet meer dan 2 volmachten aannemen.
U kunt uw stem bij volmacht laten uitbrengen op 2 manieren:
1. Onderhandse volmacht
• Bij een onderhandse volmacht is tussenkomst van de
gemeente niet nodig.
• Machtigen op deze manier kan alleen aan iemand die
in het bezit is van een stempas en in Losser woont.
• Machtigen doet u door de verklaring op de achterzijde van de stempas in te vullen en te ondertekenen
en deze aan uw gemachtigde te overhandigen. Uw
gemachtigde moet het volmachtbewijs zelf ook ondertekenen. Deze overdracht is mogelijk tot en met
de dag van de verkiezing. Vergeet niet om bij uw
stempas een kopie van uw identiteitsbewijs aan de
gemachtigde mee te geven.
2. Schriftelijke volmacht
• Als u nog niet in het bezit bent van een stempas kunt
u tot 15 maart 2019 een schriftelijke volmacht aanvragen. U kunt het formulier downloaden op
www.Losser.nl/verkiezingen .Ook kunt u hiervoor
een formulier afhalen bij afdeling Publieksdienstverlening in het gemeentehuis. U hoeft hiervoor geen
afspraak te maken.
Stemmen met een kiezerspas/u wilt gaan stemmen in een
andere gemeente
Wilt u in een andere gemeente stemmen dan heeft u een kiezerspas nodig. Een kiezerspas vraagt u digitaal aan op
www.Losser.nl/verkiezingen, dit kan tot vrijdag 15 maart
2019. U kunt ook persoonlijk in het gemeentehuis uw stempas omwisselen voor een kiezerspas. Hiervoor heeft u geen
afspraak nodig. Het persoonlijk omwisselen van de stempas
in een kiezerspas kan tot uiterlijk dinsdag 19 maart 2019,
12:00 uur.
Goed om te weten: Een kiezerspas voor de Provinciale statenverkiezing kunt u gebruiken in alle gemeenten in Overijssel
(www.overijssel.nl). Een kiezerspas voor de waterschapsverkiezing kunt u gebruiken in alle gemeenten binnen het waterschap Vechtstomen (www.vechtstromen.nl).
Toegankelijkheid en bereikbaarheid
In Losser zijn alle stembureaus, voor wat betreft de toegankelijkheid en bereikbaarheid, geschikt voor mindervaliden.
Bij elk stembureau is een gehandicaptenparkeerplaats.

COMMISSIEVERGADERINGEN 26 FEBRUARI
Met ingang van 2019 is gestart met een nieuwe vergaderwijze. De
vergaderingen van de commissie Bestuur en Samenleving en van
de commissie Ruimte worden nu op dezelfde avond gehouden,
achter elkaar. De aanvangstijd van de eerste vergadering is 19.00
uur.
De eerstvolgende commissievergaderingen zijn op dinsdag 26
februari. De agenda’s van deze vergaderingen volgen binnenkort.

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

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
Kappen van bomen op diverse locaties langs de Gronausetraat in Losser.
- Inrichting de Kunne op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie C, nummer 1239.
- Uitbreiden van een woning op het perceel Oldenzaalsestraat 43, 7581 AS Losser.
- Aanbieden van een maaltijdservice/catering vanuit huis op
het perceel Braakstraat 6A, 7581 EZ Losser.
- Kappen van een boom op het perceel Lutterstraat 4, 7581
BV Losser.
- Aanleggen van een uitrit op het perceel Zwaferinksweg 15,
7582 RB Losser.
- Uitbreiden van een woning en het realiseren van een in-

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

Informatie
Op onze website www.Losser.nl/verkiezingen kunt u meer informatie vinden over de verkiezingen. Wilt u iemand spreken? U belt ons op telefoonnummer 14 053.

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.

Ons bezoekadres is: Raadhuisplein 1,
Losser.
De afdeling Publieksdienstverlening
is op afspraak geopend op:
Maandag
13.00 - 16.30 uur
Woensdag
13.00 - 16.30 uur
Donderdag
10.30 - 12.30 uur
13.30 - 18.00 uur

U kunt bij de publieksbalie terecht op:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Losser, 30 januari 2019
Burgemeester C.A.M. Kroon

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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woonsituatie in de woning op het perceel Nederzettingweg
7, 7582 PD Losser.

lingen omgevingsrecht heeft besloten:
-

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 omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van vier eikenbomen op het perceel Lossersedijk 36, 7587
RD De Lutte.
Datum bekendmaking 21 januari 2019.

zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel
10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van drie eikenbomen op het perceel Hogeboekelweg 71,
7582 PP Losser, kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer
1511.
Datum bekendmaking 21 januari 2019.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van vier bomen op het perceel Lossers Voetpad 1, 7587 PG
De Lutte.
Datum bekendmaking 21 januari 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 voor het volgende perceel:
- Binkhorsterkerkpad 9, 7587 RA De Lutte, kadastraal bekend
LSR00, sectie G, nummer 3427.
Datum bekendmaking 23 januari 2019.
Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van
een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in 2019, 2020 en
2021 voor het volgende perceel:
- Nabij Veldmatenweg 1, 7581 PP Losser, kadastraal bekend
LSR00, sectie H, nummer 6578.
Datum bekendmaking 23 januari 2019.
-

-

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het realiseren van een 5-tal boerderijkamers in een gebouw op het
perceel Oldenzaalsestraat 135A, 7581 PZ Losser.. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 8 maart 2019.
Datum bekendmaking 21 januari 2019.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van twee eikenbomen op het perceel Elfterheurneweg 2,
7587 NN De Lutte.
Datum bekendmaking 21 januari 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:
- Ruhenbergerweg 29, 7586 RE Overdinkel, kadastraal bekend
LSR00, sectie Q, nummer 1349.
Datum bekendmaking 21 januari 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.

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
OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET
Op grond van artikel 30a van de Drank- en Horecawet is het
aanhangsel behorende bij de Drank- en Horecavergunning gewijzigd van:
- Wegrestaurant Scandinavian Losser B.V., gevestigd aan de
Poppe 6, 7587 GA De Lutte.
Datum bekendmaking, 21 januari 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.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van een eikenboom op het perceel Hooimaatweg 3, 7581
PM Losser.
Datum bekendmaking 21 januari 2019.
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van een beukenboom op het perceel Scholtinkstraat 91,
7581 GJ Losser.
Datum bekendmaking 22 januari 2019.
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van zeven bomen op een perceel kadastraal bekend LSR00,
sectie K, nummer 6576 lokaal bekend als het plan ‘Geurmij’.
Datum bekendmaking 22 januari 2019.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op het perceel Dorpstraat 52, 7587 AD De
Lutte.
Datum bekendmaking 22 januari 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.

VERLEENDE ONTHEFFING
BESLUITEN OMGEVINGSRECHT:
Het college van burgemeester en wethouders van Losser
maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepa-

Nabij Beuningerstraat 8, 7587 LD De Lutte, kadastraal bekend LSR00, sectie D, nummer 4522.
Datum bekendmaking 23 januari 2019.

STOOKONTHEFFINGEN
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer

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.

BEKENDMAKINGEN
WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit
ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor:
- Het veranderen van de inrichting (bouwen werktuigenberging met ondergronds mestbassin en het wijzigen van het
veebestand) op het perceel Lutterzandweg 23, 7588 PB Beuningen.
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.

