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Woensdag 2 november 2022
-

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- Voor het bouwen van een bergruimte op het perceel
Weertsstraat 1A, 7585 PA Glane, zaaknummer 22Z02380.
- Plaatsen van een reclamezuil op het perceel Hoofdstraat
195, 7586 BP Overdinkel, zaaknummer 22Z02381.
- Verbouwen van een woning voor het realiseren van een
woning met inwoning op het perceel Honingloweg 5, 7581
PK Losser, zaaknummer 22Z02390.
- Bouwen van een woning op het perceel Gildehauserweg
9, 7581 PE Losser, zaaknummer 22Z02391.
- Kappen van 2 kastanjebomen op het perceel Duivelsdijk 3,
7587 PH de Lutte, zaaknummer 22Z02396.
- Plaatsen van een opslag en stallingboxen op het perceel
Nijverheidstraat 33, 7581 PV Losser, zaaknummer
22Z02410.
- Kappen van 3 bomen op het perceel Andersonstraat 36
(TR), Losser, zaaknummer 22Z02411.
- Bouwen van een overkapping en het plaatsen van een
schutting op het perceel Beltmolen 12, 7587 RL de Lutte,
zaaknummer 22Z02421.
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 aanvraag om omgevingsvergunning voor het voor het
bouwen van 4 bergingen en de accenten van kavel 91 en
94 op het perceel Eversbergh 21 A Losser, Eversbergh 13
Losser, Eversbergh 11 Losser, Eversbergh 1 Losser, Eversbergh 15 Losser en Eversbergh 9 Losser, zaaknummer
22Z01914. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 30 november 2022.
Datum bekendmaking 20 oktober 2022.
-

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het plaatsen
van zonnepanelen op het perceel Goormatenweg 47, 7586
RV Overdinkel, zaaknummer 22Z02186. De beslisdatum is
verlengd tot uiterlijk 23 november 2022.
Datum bekendmaking 24 oktober 2022.
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

Het houden van het evenement Landgoed Twente Fair op
29 oktober van 08:00 tot 18:00 uur en 30 oktober van 08:00
uur tot 17:00 uur op het perceel Landgoedcamping het
Meuleman, Lutterzandweg 16, 7587 LH de Lutte, zaaknummer 22Z01671.
Datum bekendmaking 18 oktober 2022.
Het houden van het evenement Twentse Smokkeltrail op 6
november 2022 van 9:00 uur tot 17:00 uur. Start en finish
locatie op de atletiekbaan op het perceel Nilantspad 3, 7581
BA Losser, zaaknummer 22Z02402.
Datum bekendmaking 26 oktober 2022.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een helft van een 2-onder-1 kap woning met bijbehorende bouwwerken op het perceel, kadastraal bekend
LSR00, sectie K, nummer 6740 (gedeeltelijk), het perceel
met het conceptadres Mös 3 in Overdinkel, zaaknummer
22Z02272.
Datum bekendmaking 26 oktober 2022.

-

Op grond van artikel 3 lid 1 van de Wet op de Kansspelen is de
volgende vergunning verleend:
- Het houden van een loterij tijdens de Kerstmarkt in Overdinkel op zondag 11 december 2022, zaaknummer
22Z02394.
Datum bekendmaking: 27 oktober 2022.
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 bouwen
van een vrijstaande woning met bijbehorende bouwwerken
op het perceel met het conceptadres Eepschoer 6 in Overdinkel, zaaknummer 22Z01980.
Datum bekendmaking 20 oktober 2022.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op het perceel met het conceptadres Mös
11 in Overdinkel, zaaknummer 22Z01992.
Datum bekendmaking 20 oktober 2022.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor de water- en
natuurontwikkeling voor de Ruhenbergerbeek, aan en op
het tracé vanaf landsgrens Overdinkel tot de uitloop in regenwater rivier de Dinkel. De werkzaamheden bevatten
onder andere het plaatsen van een onderhoudsvlonder, informatie bord met picknicktafel, kappen en aanplanten van
diverse houtopstanden, aanleg van natuur en herprofilering
van de beekloop.
De werkzaamheden vinden plaats op de volgende
kadastrale percelen:
LSR00, sectie Q, nummers 800, 815, 816, 817, 818, 821, 826,
827, 828, 841, 842, 844, 846, 853, 1256, 1257, 1259, 1261,
1263, 1265, 1267, 1274 (gedeeltelijk), 1288, 1310, 1311,
1312, 1324, 1326, 1352 (gedeeltelijk), 1357 (gedeeltelijk),
1358, 1364, 1365, 1368, 1371, 1379 en 1957. Het zaaknummer van de aanvraag is 22Z01466.
Datum bekendmaking 24 oktober 2022.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
van een bedrijfswoning met een berging op het perceel
Kerkstraat 2, 7581 AB Losser, zaaknummer 22Z02213.
Datum bekendmaking 25 oktober 2022.
-

APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend voor:

Officiële publicaties

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afzetten
van een gedeelte van de houtwal op een perceel kadastraal
bekend LSR00, sectie H, nummer 6403 ten zuidoosten van
Snippertweg 1, 7582 PC Losser, zaaknummer 22Z02296.
Datum bekendmaking 25 oktober 2022.
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-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 3 eikenbomen op het perceel Holtweg 4, 7588 PC
Beuningen, zaaknummer 22Z02305
Datum bekendmaking 26 oktober 2022.
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.

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
08.45 - 16.30 uur
Woensdag
08.45 - 16.30 uur
Afhalen van uw aangevraagde paspoort/ID-kaart/
rijbewijs bij de receptie in ‘t Losssers hoes
Elke werkdag van 09.00-16.30, zonder afspraak. Vraagt u
uw paspoort / ID-kaart in Enschede aan? Dn haalt u het
in Enschede op.
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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VERLEENDE ONTHEFFING
STOOKONTHEFFING
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer
is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2,
eerste lid van de Wet milieubeheer.
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens het stookseizoen van 1 november tot en met 30 april in het jaar
2022/2023 voor de volgende percelen:
-

Fleerderesweg 4, 7587 PK de Lutte, kadastraal bekend
LSR00, sectie H, nummer 4614, zaaknummer 22Z02350.
Datum bekendmaking 25 oktober 2022
-

Pastoor Bolscherstraat 15 7588 RT Beuningen, kadastraal
bekend LSR00, sectie A, nummer 3631, zaaknummer
22Z02363.
Datum bekendmaking 25 oktober 2022

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 op het perceel Lentfertstraat 14, 7582 AR Losser, zaaknummer 22Z02371.

-

Slopen van een recreatiewoning met bijbehorende bouwwerken op het perceel Lutterzandweg 3A, 7587 LH de Lutte,
zaaknummer 22Z02379.
Gedeeltelijk slopen van het hotel op het perceel Bentheimerstraat 21, 7587 ND de Lutte, zaaknummer 22Z02360.
Verwijderen van asbest uit een trafo station op het perceel
Smitsbreeweg 11-TR in Losser, zaaknummer 22Z02293.

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.

Volg de gemeenteraad op Twitter Account: RaadLosser
Aankondigingen van vergaderingen, linken naar de website en an-

dere wetenswaardig-heden over het werk van de gemeenteraad.

