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Woensdag 30 mei 2018

AANVRAGEN OM VERGUNNINGEN

OPENBARE VERGADERINGEN
GEMEENTERAAD DINSDAG 5 JUNI
Op dinsdag 5 juni a.s. vindt de volgende raadsvergadering
plaats in De Grote Zaal van ’t Lossers Hoes te Losser. Aanvang 19.30 uur.
De agenda ziet er als volgt uit.
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling besluitenlijsten van de vergaderingen van 24
april 2018
4. Ingekomen stukken
Hamerstukken
5. Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, Honingloweg 30 te Losser
Toelichting: Om buitenschoolse opvang mogelijk te maken op
dit perceel moet de bestemming gewijzigd worden.
6. Wijziging verordening Starterslening.
Toelichting: De huidige verordening wordt geactualiseerd.
7. Doorontwikkeling Planning en Control-cyclus.
Toelichting: Het hele (interne) proces rondom het tot stand
komen van de begroting en verantwoording is tegen het licht
gehouden. Een aantal verbeteringen wordt voorgesteld.
8. Aanvullende bijdrage revitalisering Twents Carmel College
Toelichting: Voor de verbouw van de school heeft de raad al
een krediet van ¤ 2,7 miljoen beschikbaar gesteld. Door externe
ontwikkelingen zijn de bouwkosten toegenomen. De raad
wordt voorgesteld een bedrag van 252.000,= extra beschikbaar te stellen. Het TCC draagt ook een deel van de kosten.
Bespreekstukken
9. Jaarrekening 2017
Toelichting: In de jaarrekening wordt het positief financieel resultaat van vorig jaar toegelicht.
10. Benoeming commissieleden.
11. Sluiting

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNING ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Bouwen van een schuur op het perceel Mensmanweg 7,
7588 GP Beuningen.
- Uitbreiden van een paardenschuur op het perceel Hassinkhofweg 1, 7588 PB Beuningen.
- Bouwen van een aanbouw, schuur en erker op het perceel
Glanerbrugstraat 72, 7585 PM Glane.
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
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 terrasoverkapping op het perceel Rhododendronlaan 14, 7587 NL De Lutte.
Datum bekendmaking 22 mei 2018.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een veranda op het perceel Rosmolen 19, 7587 RP De
Lutte.
Datum bekendmaking 22 mei 2018.

lig gebruiken van een pand op de locatie, Bentheimerstraat
80, 7587 NJ de Lutte, lokaal bekend restaurant/hotel ‘De
Twentse Nar’. De aanvraag heeft zaaknummer “17Z03019”;
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen
met ingang van donderdag 31 mei 2018 tot en met woensdag
11 juli 2018 ter inzage in ’t Lossers hoes.
Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend
binnen zes weken van de dag waarop het 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.

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

-

De raadsvergadering is gericht op besluitvorming. De raadsleden debatteren over de bespreekstukken, niet over het hamerstuk. Het is niet mogelijk om op de punten die op de
agenda van de raadsvergadering staan in te spreken.

Officiële publicaties

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken
van de voorschriften van het bestemmingsplan op het perceel Smalmaatstraat 43, 7581 HH Losser.
Datum bekendmaking 22 mei 2018.
-

Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken. Dit bij het onderdeel Bestuur.

Live-uitzending
vergaderingen
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.

Een omgevingsvergunning te weigeren voor het afwijken
van de voorschriften van het bestemmingsplan voor het
verruimen van de maximaal toegelaten oppervlakte een bijbehorende bouwwerken ten behoeve van het uitbreiden
van een woning op het perceel Wewwelstad 5/5a, 7587 PE
De Lutte.
Datum bekendmaking 22 mei 2018.

Gemeente Losser, de heer R. Kremers, Raadhuisplein 1, 7581
AG Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het afscheid van de wethouder op 7 juni 2018 van
16.00 uur tot en met 18.30 uur in de raadzaal en de kantine van
het Lossers Hoes.
Datum bekendmaking 23 mei 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.

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

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT UITGEBREIDE
VOORBEREIDINGSPROCEDURE WET ALGEMENE
BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Het college van burgemeester en wethouders van Losser
maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandvei-

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

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 30 mei 2018

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
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:

-

-

Slopen van een deel van de woning op het perceel Hoofdstraat 29, 7586 BK Overdinkel.
Verwijderen van asbest op het perceel Lossersedijk 10, 7587
RC De Lutte.
Slopen van een woning op het perceel Daminksweg 1, 7587
NK De Lutte.
Verwijderen van asbesthoudende golfplaten van het dak
van een garage op het perceel Buizerdstraat 14, 7581 EM
Losser.
Verwijderen van asbesthoudende golfplaten van schuren
op het perceel Oldenzaalsestraat 148, 7587 PK De Lutte.
Verwijderen van asbesthoudende golfplaten van daken van
schuren op het perceel Gronausestraat 322, 7585 PE Glane.

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.

BEKENDMAKINGEN
INCIDENTELE FESTIVITEIT
Er is een kennisgeving incidentele festiviteit ontvangen van:
Paviljoen ’t Lutterzand, Lutterzandweg 12 7587 LH De Lutte
voor het ten gehore brengen van livemuziek tijdens een bruidsfeest op 28 juli 2018 van 19:30 uur tot 01:00 uur.
Tijdens deze festiviteit zijn de geluidsnormen welke zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit Milieubeheer niet van toepassing.

