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OPENBARE VERGADERINGEN
COMMISSIEVERGADERINGEN 22 MEI
Op dinsdag 22 mei staan de eerste commissievergaderingen
in deze raadsperiode gepland.
Om 19.30 uur wordt gestart met de commissie Bestuur en Samenleving, gevolgd om 20.30 uur met de commissie Ruimte.

Besluiten gemeenteraad
24 april

Woensdag 2 mei 2018
De fracties van CDA, VVD en D66 hebben de opdracht aan
formateur Goudt aan de orde gesteld. De planning is dat
eind mei het nieuwe college van burgemeester en wethouders benoemd kan worden.

19.58 uur:
20.00 uur:
20.02 uur:
20.04 uur:
20.10 uur:

Op de website van de gemeente www.losser.nl kunt u de vergadering na te kijken en te luisteren bij het onderdeel Bestuur.

De agenda met bijbehorende stukken staan binnenkort op de
website: www.losser.nl bij het onderdeel Bestuur.

Live-uitzending
vergaderingen

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 24
april de volgende besluiten genomen.

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.

1. Benoeming commissieleden
De raad heeft de volgende niet-raadsleden benoemd in de
commissies:
Commissie Bestuur en Samenleving:
- Tim Boers
D66
- Hans Hanterink
VVD
- Henriette Hogebrink D66
- Inge Oort
Burgerforum
- Nick Visschedijk
VVD
- Bert Voerman
PvdA
Commissie Ruimte:
- Ilona van Dijk
VVD
Burgerforum
- Martha Horstman
- Ronald Ringenoldus D66
- Bert Voerman
PvdA
- Gerry Waanders
CDA
- Jolanda Wildschut
D66
- Thomas Wildschut
VVD

Officiële publicaties

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

NIEUWS UIT HET ’T LOSSERS HOES
De Publieksbalie is gesloten op donderdag 10 mei (Hemelvaart), vrijdag 11 mei en maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag).

20.30 uur:

Blazen van taptoe
Oude toren slaat 20.00 uur; 2 minuten stilte.
Wilhelmus.
Toespraak burgemeester Cia Kroon.
Krans- en bloemlegging bij oorlogsmonument.
Ook dit jaar worden rozen bij het oorlogsmonument beschikbaar gesteld voor de aanwezige
kinderen. Ieder kind kan een roos bij het monument
leggen.
Sluiting door voorzitter van het Oranje Comité.

Hierna bestaat voor een ieder gelegenheid tot het leggen van
bloemen bij het monument. Indien u niet aan de stille tocht
kunt deelnemen, verzoeken wij u niettemin om 20.00 uur 2 minuten stilte in acht te nemen, waar u zich ook mag bevinden.
DE LUTTE
Programma
19.15 uur: Dodenherdenking in de kerk en aansluitend
kranslegging bij de oorlogsgraven op het kerkhof
met medewerking van Dames- en Herenkoor en
Plechelmus Harmonie.
Aansluitend bloemenhulde in het Lutterzand bij het monument van het neergestorte vliegtuig.
VLAGINSTRUCTIE
Vrijdag 4 mei in verband met de Dodenherdenking. Vlaggen:
vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.10 uur) vlaggen halfstok.
Zaterdag 5 mei in verband met Bevrijdingsdag. Vlaggen gehele dag tot zonsondergang.

AANVRAGEN OM VERGUNNINGEN
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Kappen van twee eiken op het perceel Enschedesestraat 54,
7582 PN Losser.

Dodenherdenking 4 mei

2. Waarnemend raadsvoorzitters
De raad heeft drie plaatsvervangers aangewezen indien de
burgemeester verhinderd is als voorzitter: Ben Heinen, Ellen
Visschedijk en Ron de Leeuw.
3. Commissievoorzitters
De raad heeft vier commissievoorzitters aangewezen:
Jaimi van Essen, Bennie Haamberg, Ron de Leeuw en Ellen
Visschedijk.
4. Leden werkgeverscommissie griffie
De raad heeft drie leden aangewezen voor de werkgeverscommissie: Henry Elsjan, Harry Heegen en Jos in het Veld.
5. Raadsdebat Informatie
De partijen hebben een toelichting gegeven op het informatieproces en op het rapport van informateur Willeme. De
informateur adviseert een coalitie van CDA, VVD en D66 te
onderzoeken.
Een motie van Burgerforum om in het vervolg de gesprekken in de openbaarheid te houden werd door de raad aangenomen.

Ter herdenking van de gevallenen in oorlogssituaties en vredesoperaties vraag ik u allen op vrijdag 4 mei om 20.00 uur
om twee minuten stilte.
De Stille Tocht naar het Oorlogsmonument op het Martinusplein vertrekt om 19.35 uur vanaf de H. Maria Geboortekerk.
Ik nodig u uit om aan deze plechtigheid deel te nemen.
Indien u deelneemt aan de tocht verzoek ik u
deze in stilte af te leggen.

Adressen en telefoonnummers gemeente Losser
Telefoon:
(053) 537 7444
E-mailadres:
gemeente@losser.nl
Website:
www.losser.nl

De burgemeester van Losser,
Ir. C.A.M. (Cia) Kroon.

Bezoekadres gemeentehuis:
Postadres:

NATIONALE DODENHERDENKING 4 MEI
We zijn op 4 mei om 20.00 uur 2
minuten stil. We herdenken dan
burgers en militairen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en
vredesoperaties. Niet alleen tijdens
de Tweede Wereldoorlog dus, maar
waar en wanneer ook ter wereld. De
Nederlandse vlag hangt halfstok,
als teken van rouw
LOSSER
PROGRAMMA VRIJDAG 4 MEI HERDENKING 2018
19.00 uur:
19.35 uur:

Oecumenische herdenkingsdienst in de Heilige
Maria Geboortekerk.
Start stille tocht over begraafplaats (graf piloot
New Zeeland), langs Joods Monument naar
Martinusplein.

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 mei 2018

-

Afwijken van het bestemmingsplan op het perceel Smalmaatstraat 43, 7581 HH Losser.
Bouwen van een veranda op het perceel Rosmolen 19, 7587
RP De Lutte.
Bouwen van 33 prefab woning op diverse percelen gelegen
in het Luttermolenveld in De Lutte.
Bouwen van een woning op een perceel aan de Dingshof in
Losser, kavel nummer 23.

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:
-

AJc’96, de heer V. Groenewoud, Postbus 70, 7580 AB Losser
om vergunning voor het houden van het jaarlijkse AJc Tournament, op de sportvelden van Ajc’96, KVV Losser aan de
Bookholtlaan 1 7581 BB in Losser op de volgende dagen en
tijden:
• Vrijdag 8 juni 2018 van 17.00 uur tot 24.00 uur;
• Zaterdag 9 juni 2018 van 07.00 uur tot zondag 10 juni 2018
01.00 uur;
• Zondag 10 juni 2018 van 017.00 uur tot 18.00 uur.
Datum bekendmaking 25 april 2018
Vereniging Berg en Dalruiters, mevrouw A.M. Jansink-Kamphuis, Poortbultenweg 2, 7587 PV De Lutte om vergunning
voor het houden van een paarden- en ponybuitenconcours
op het terrein bij de kruising Mensmanweg/Punthuizerweg
7588 PG in Beuningen op de volgende dagen en tijden¹:
• Donderdag 10 mei 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur;
• Vrijdag 11 mei 2018 van 16.00 uur tot 21.00 uur;
• Zaterdag 12 mei 2018 van 09.00 uur tot 17.00 uur;
• Zondag 13 mei 2018 van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Datum bekendmaking 25 april 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
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 met een erker en een luifel op het perceel
Appelvinkstraat 10, 7587 BG De Lutte.
Datum bekendmaking 20 april 2018.
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
van een woning op het perceel Beatrixstraat 2, 7587 AG De
Lutte.
Datum bekendmaking 20 april 2018.
-

Een omgevingsvergunning te velrenen voor het verbouwen
van een woning op het perceel Beuningerstraat 46, 7588 RH
Beuningen.
Datum bekendmaking 20 april 2018.

Rectificatie
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 een woning en daarbij behorende bouwwerken op het
perceel Torenmolen 33, 7587 RM De Lutte.
Datum bekenmaking 28 maart 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.

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 het Twents Carmel College op het perceel Oranjestraat 2, 7581 EX Losser.
- Het veranderen van het bedrijf Smit Tricotage op het perceel Gronausestraat 162, 7581 CL Losser.
- Het starten van het bedrijf Gurit Tooling (Netherlands B.V.)
op het perceel De Pol 9A, 7581 CZ Losser.
- Het verplaatsen van een gasstation van het perceel Weertstraat 11A, 7585 PA Glane naar een locatie ter hoogte van
Gronausestraat 379, 7585 PC Glane.
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.

Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit
besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige
voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN
ERE WIE ERE TOEKOMT

WET GELUIDHINDER
Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt
bekend dat zij in het kader van de Wet Geluidhinder voornemens is om voor:
- de woning gelegen op het perceel Enschedesestraat 113,
7582 PM Losser een hogere grenswaarde van 53 dB(A) vast
te stellen.
- de woning gelegen op het perceel Hogeboekelweg 4a, 7582
AJ Losser een hogere grenswaarde van 53 dB(A) vast te stellen.
- de woning gelegen op het perceel Hogeboekelweg 8, 7582
AJ Losser een hogere grenswaarde van 53 dB(A) vast te stellen.
De ontwerpbesluiten liggen met ingang van donderdag 3 mei
2018 tot en met dinsdag 13 juni 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.
Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend
binnen zes weken van de dag waarop de 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.
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) bezwaren in te brengen, dan
wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen,
kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en
Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.
DEFINITIEF BESLUIT UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE PLAATSINGSPLAN VERZAMELCONTAINERS
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt
bekend dat zij op grond van de Afvalstoffenverordening heeft
vastgesteld:
-

Het Plaatsingsplan Verzamelcontainers voor huishoudelijk
restafval, verpakkingsglas, textiel en verpakkingsmateriaal.

Het definitieve besluit met de bijbehorende bescheiden liggen
met ingang van donderdag 3 mei 2018 tot en met dinsdag 12
juni 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.
Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking
beroep worden aangetekend.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de
rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van beroep.
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd
aan de rechtbank.
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een
beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

Kent u iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt voor de samenleving? De burgemeester roept
verenigingen, instellingen, maatschappelijke organisaties
en burgers op om hem op dergelijke personen attent te
maken door middel van een aanvraag voor een Koninklijke
onderscheiding. De aanvragen moeten ruim van tevoren
worden ingediend bij de burgemeester; dat kan tot 15 juni
aanstaande.
Wie kent ze niet, de mensen die zich onbaatzuchtig inzetten
voor een betere samenleving door hun inbreng bij verenigingen, instellingen, organisaties. Mensen zonder wie instellingen
misschien niet zouden bestaan.
Bijzondere inspanning
Zoals elk jaar bestaat de mogelijkheid om voordrachten in te
dienen voor de aanvraag van een Koninklijke Onderscheiding
ter gelegenheid van Koningsdag. Voor het verkrijgen van een
Koninklijke Onderscheiding geldt dat de betrokkenen ‘zich
geruime tijd ten behoeve van de samenleving hebben ingespannen op een wijze die uitgaat boven wat van hem of haar
verwacht mag worden’. Het gaat om een periode van minimaal
15 jaar. Daarbij telt wat iemand heeft gedaan in een betaalde
functie alleen nog mee als aanvullend element.
Procedure
Omdat diverse personen en instanties de aanvragen toetsen en
daarover adviseren, neemt het gehele traject geruime tijd in
beslag. Om de aanvragen voor de lintjesregen voor 2019 op tijd
te kunnen verwerken, is het noodzakelijk dat aanvragen uiterlijk
15 juni aanstaande worden ingediend bij de burgemeester van
Losser. De burgemeester brengt advies uit aan de Commissaris
van de Koning over alle voorstellen. Vervolgens geeft de
Commissaris van de Koning een oordeel en stuurt het voorstel
naar het Kapittel voor de Civiele Orden.
Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan
de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist,
wordt de onderscheiding bij koninklijk besluit verleend.
Let op: wanneer u een aanvraag in wenst te dienen voor een
uitreiking tijdens een andere gelegenheid dan Koningsdag
2019, dan moet u de aanvraag minimaal 6 maanden van
tevoren indienen bij de burgemeester.
Meer informatie?
Personen die iemand willen voordragen voor een Koninklijke
Onderscheiding en meer willen weten over de criteria en/of een
aanvraag willen indienen, kunnen contact opnemen met Marjo
Versteegh, tel. 053-4818276 of per mail m.versteegh@losser.nl.
Het is vanzelfsprekend alleen mogelijk om aanvragen in te
dienen voor iemand anders dan uzelf.
Het voordracht formulier kunt u verkrijgen via www.lintjes.nl.

