11 juli

www.losser.nl

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met het houden
van:
de voetbalwedstrijd FC Twente – Everton FC welke wordt gehouden op woensdag 19 juli 2017 op sportpark De Stockakker
te De Lutte. De volgende wegen in beide richtingen gesloten
te verklaren voor alle verkeer met uitzondering van fietsers tussen 17:00 – 23:30 uur:
• Lossersestraat/Plechelmusstraat, tussen Dorpstraat en Leeuwerikstraat;
• Dorpstraat, tussen Beatrixstraat/Merelstraat en Spechtstraat.
Voorts een maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen voor
de volgende weg:
• Bentheimerstraat, tussen Bavelsweg en Kroepsweg.
en een parkeerverbod in te stellen aan beide zijden van de weg
voor de volgende wegen:
• Plechelmusstraat;
• Nieuwstraat;
• Boerrichterstraat;
• Beatrixstraat;
• Dorpstraat;
• Irenestraat;
• Margrietstraat;
• Het Haverkotte;
• Lossersestraat, ter hoogte van uitrit brandweerkazerne;
• Leeuwerikstraat;
• Nachtegaalstraat;
• Merelstraat;
• Spechtstraat;
• Appelvinkstraat;
• Tapuitstraat.
Datum bekendmaking 13 juli 2017.
Tegen dit 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.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- Brandveilig gebruiken van hotel ’t Kruisselt op het perceel
Kruisseltlaan 3, 7587 NM De Lutte.
- Plaatsen van een dakkapel op de achterzijde van de woning
op het perceel Lutterstraat 29, 7581 BS Losser.
- Bouwen van 15 luxe terrasappartementen Dinkelstaete
inclusief carport op het perceel met de kadastrale aanduiding sectie H, nummer 9900 met toekomstige adressen
aan de Lutterstraat in Losser.
- het afwijken van een bestemmingsplan i.v.m. een proeflokaal voor eigen producten op de locatie, Smitsbreeweg 6,
K 7581 HE Losser.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar
worden ingediend.

Woensdag 2 augustus 2017

Officiële publicaties

N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een
positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken
van welke ter inzage liggen.

recht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
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 plaatsen
van een dakkapel aan de voorgevel van de woning op het
perceel Gronausestraat 230, 7581 CN Losser.
Datum bekendmaking 21 juli 2017.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanpassen,
uitbreiden van Qizini op het perceel De Pol 36, 7581 CZ
Losser.
Datum bekendmaking 24 juli 2017.
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 APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
-

Stichting Sportveld Beuningen, de heer A.H.J. Berning,
Lomanskamp 3, 7588 SC Beuningen voor het houden van
het dorpsfeest ‘Buitengewoon Beuningen’.
Het evenement vindt plaats op zaterdag 23 september
2017 van 13.00 uur tot 01.00 uur. En zondag 24 september
2017 van 12.00 uur tot 20.00 uur, op het sportveld aan de
Beuningerstraat 64, 7588 RG in Beuningen.
Datum bekendmaking 26 juli 2017.
Op grond van artikel 30b van de Wet op de kansspelen is de
volgende vergunning verleend aan:
- de heer P. Naafs tot het aanwezig hebben van twee
kansspelautomaten in het horecabedrijf Café ‘t Raedthuys,
Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser gedurende het
tijdvak van 25 juli 2017 tot 25 juli 2018.
Datum bekendmaking 24 juli 2017.
Gelet op art. 3 van de Wet op de kansspelen is de volgende
vergunning verleend aan:
-

Carnavalsverenigingen De Martinikerlkes, de Pol 42, 7581
CZ Losser om vergunning tot het houden van een kansspel
in de vorm van een loterij tijdens het Bruegheliaans festijn
2017 op 3 september 2017 in Losser.
Datum bekendmaking 26 juli 2017.
Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum
bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuurs-

VERLEENDE VERGUNNINGEN OP GROND VAN DE
DRANK- EN HORECAWET
Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de
volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:
-

de heer P. Naafs voor het uitoefenen van het horecabedrijf
Café ‘t Raedthuys, gevestigd aan de Sint Maartenstraat 57,
7581 AK Losser.
Datum bekendmaking 24 juli 2017.
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.

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

Loopvereniging Dionysos, de heer J. Kolner, Landweerstraat
15, 7591 AL Denekamp voor het schenken van zwak
alcoholhoudende dranken tijdens de Landgoed Twente
Marathon op Erve Beverborg, Lutterzandweg 15, 7587 LH
De Lutte, op 14 oktober 2017 van 12.00 uur tot 20.00 uur.
Datum bekendmaking 20 juli 2017.
Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten 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

Adressen en telefoonnummers gemeente Losser
Telefoon:
(053) 537 7444
Emailadres:
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 2 augustus 2017

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:
- Qizini B.V., De Pol 36, 7581 CZ Losser.
- Damhuis Metaal, Industriestraat 14, 7582 CR Losser.

-

Autobedrijf Poorthuis, Gronausestraat 254A, 7581 CN Losser.
Maatschap Nijhuis, Holtweg 4, 7588 PC 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.

INCIDENTELE FESTIVITEIT
Er is een kennisgeving incidentele festiviteit ontvangen van:
Camping Dennenlust, Zandhuizerweg 19, 7587 LA De Lutte

voor het ten gehore brengen van live muziek in het restaurant
op de volgende data en tijden:
- Zaterdag 5 augustus 2017 van 20.00 uur tot 01.00 uur;
- Zaterdag 12 augustus 2017 van 20.00 uur tot 01.00 uur;
- Zaterdag 19 augustus 2017 van 20.00 uur tot 01.00 uur;
- Zaterdag 26 augustus 2017 van 20.00 uur tot 01.00 uur.
Tijdens deze festiviteit zijn de geluidsnormen welke zijn
opgenomen in het Activiteitenbesluit Milieubeheer niet van
toepassing.

