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Woensdag 29 september 2021

NIEUWS VAN DE GEMEENTE

een overzicht opvragen bij de gemeente Losser, afdeling Publieksbalie, Postbus 90, 7580 AB Losser.

WEGWIJZER GEMEENTE LOSSER
Uitgeverij Akse Media B.V. uit Den Helder staat in de startblokken om de Wegwijzer gemeente Losser 2022 te gaan maken.
Begin oktober beginnen zij met het actualiseren van de adressen van de organisaties en verenigingen die in de Wegwijzer
gemeente Losser staan. U kunt als organisatie of als vereniging
benaderd worden om uw gegevens te controleren.

Heef u hierover vragen? Neem dan contact op met de afdeling
Publieksbalie van de gemeente Losser, via telefoonnummer
053 – 53 77 444.

Controle
De adressen met een e-mailadres vermelding krijgen van
de uitgever een e-mail ter controle van de gegevens. Iedere
mail is voorzien van een unieke
persoonlijke code, zodat u zelf
de gegevens naar wens kan
controleren en aanpassen.
De overige vermeldingen worden telefonisch door de uitgever benaderd.

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
Brandveilig gebruik school Columbus Junior Oost -Twente
B.V. op het perceel Markeweg 2, 7582 BD Losser.
Bouwen van een overkapping op het perceel Kloppenstraat 79, 7581 EB Losser.
Bouwen van een vrijstaande woning op het perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 10463 met het toe
komstige adres Boxbergen 10, 7581 WS Losser.
Verbouwen van een dak op het perceel Scholtinkstraat 81,
7581 GH Losser.
Bouwen van een vrijstaande woning op het perceel kada
straal bekend LSR00, sectie H, nummer 10148 met het toekomstige adres Boxbergen 20, 7581 WS Losser.
Uitbreiding van een woning op het perceel Scholtinkstraat
44, 7581 GR Losser.
Brandveilig gebruik school De Bonte Koe op het perceel
Honingloweg 30, 7581 PK Losser.

Staat u met uw organisatie of
vereniging nog niet vermeld in
het adressengedeelte, dan
kunt u zich hiervoor aanmelden:
* per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Losser)
* schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Losser) Postbus
6033, 1780 KA Den Helder.
Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het adressengedeelte
kunnen aan de redactie worden doorgegeven tot uiterlijk week
42, 22 oktober 2021.
Advertenties
Vanaf oktober 2021 kunnen ondernemers benaderd worden
door Akse Media B.V. om een advertentie te plaatsen in de
Wegwijzer gemeente Losser 2022. De uitgever is in het bezit
van een brief van de gemeente Losser, waarin de gemeente
toestemming geeft tot het werven van advertenties.
GEHEIMHOUDING EN INZAGERECHT PERSOONSGEGEVENS
In de Basisregistratie Personen (BRP) bewaren gemeenten de
actuele gegevens van hun inwoners. U kunt een verzoek doen
om geheimhouding als u niet wilt dat bepaalde instanties uw
persoonsgegevens opvragen. De gemeente willigt een verzoek
tot geheimhouding altijd in, met uitzondering van een aantal
instanties. Hieronder leest u welke dit zijn.
Overheidsinstellingen
De gemeente is verplicht om uw gegevens te verstrekken aan
(semi-)overheidsinstellingen, zoals Sociale Verzekeringsbank
(SVB), Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau
(CJIB)

Geheimhouding
Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegeven niet doorgeeft?
Dan kunt u vragen om geheimhouding. Als u in de gemeente
Losser woont kan dit via www.losser.nl met uw DigiD. U kunt
dit ook schriftelijk aanvragen. U stuurt het verzoek – met een
kopie van uw identiteitsbewijs – naar de gemeente Losser, afdeling Publieksbalie, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Inzagerecht
Wilt u weten aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt? Dan
kunt u schriftelijk – met een kopie van uw identiteitsbewijs –

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.

AANVRAGEN OM VERGUNNING

BEKENDMAKINGEN

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.
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 aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen
van een kapschuur op het perceel Invalsweg 8A, 7586 RC
Overdinkel.
Datum bekendmaking 22 september.
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 VERGUNNINGEN
Derden
Sommige instanties hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taken de juiste persoonsgegevens nodig. U kunt dan
denken aan financiële instellingen. Dit zijn ‘derden’. De gemeente kan besluiten om wel gegevens over u te verstrekken,
maar moet dan vooraf uw mening vragen.

Officiële publicaties

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 wijzigen
van de voorgevel van een woning op het perceel Kerkhof
weg 203, 7586 AD Overdinkel.
Datum bekendmaking 17 september 2021.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
3 eikenbomen op het perceel Oude Postweg 4, 7587 LZ de
Lutte.
Datum bekendmaking 20 september.
Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken
na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college
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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 activiteiten op een perceel aan de Lut
terzandweg 11, 7587 LH de Lutte
- Veranderen van de activiteiten aan de Honingloweg 10,
7581 PK Losser
- Veranderen van de activiteiten aan de Zandhuizerweg 8,
7587 LA de Lutte
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 het
team Plannen, vergunnen en handhaven.

Adressen en telefoonnummers gemeente Losser
Telefoon:
(053) 537 7444
E-mailadres:
gemeente@losser.nl
Website:
www.losser.nl
Bezoekadres gemeentehuis: Raadhuisplein 1, Losser
Postadres:
Postbus 90, 7580 AB Losser
Alleen op afspraak
U kunt alleen op afspraak komen. U maakt een afspraak via
www.losser.nl of belt (053) 537 7444.
Voor een paspoort of identiteitskaart (ID-Kaart) kunnen inwoners van de gemeente Losser ook bij de publieksbalie
in Enschede terecht.
Openingstijden publieksbalie ‘t Lossers hoes in Losser
De openingstijden van de publieksbalie zijn
Maandag
09.00 - 16.30 uur
Woensdag
09.00 - 16.30 uur
Afhalen van uw aangevraagde reisdocument/rijbewijs
bij de receptie in ‘t Lossers hoes
Elke werkdag van 9:00-16:30 kunnen inwoners, zonder
afspraak, hun document afhalen.
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

