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Woensdag 3 augustus 2022
-

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie K, nummer 4552 met het toekomstige adres
Eepschoer 8 in Overdinkel, zaaknummer 22Z01642.
- Kappen van boom op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie N, nummer 1847 aan de Brink in Losser,
zaaknummer 22Z01643.
- Bouwen van een erker op het perceel Lomanskamp 21,
7588 SC Beuningen, zaaknummer 22Z01652.
- Inrichten van een gedeelte van een bestaande schuur als
kattenhotel op het perceel Invalsweg 4A, 7586 RC Overdinkel, zaaknummer 22Z01659.
- Kappen van een spar op het perceel Denekamperstraat 28,
7588 PW Beuningen, zaaknummer 22Z01662.
- Kappen van 1 eikenboom en 1 beukenboom op het perceel Achtermaatsweg 2, 7588 RE Beuningen, zaaknummer
22Z01668.
- Intern verbouwen van een hotel op het perceel Beuningerstraat 20, 7587 LD de Lutte, zaaknummer 22Z01672.
- Brandveilig gebruiken van een pand op het perceel Beuningerstraat 20, 7587 LD de Lutte, zaaknummer 22Z01673.
- Bouwen van 6 hotel-lodges op het perceel Beuningerstraat
20, 7587 LD de Lutte, zaaknummer 22Z01674.
- Bouwen van een woning op het perceel Gronausestraat
328, 7585 PE Glane, zaaknummer 22Z01685.
- Bouwen van een overkapping op een perceel kadastraal
bekend LSR00, sectie H, nummer 10449 naast Allemansweg
17, 7582 HJ Losser, zaaknummer 22Z01686.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een schuur met 2 boerderij appartementen op het perceel Postweg 15, 7587 PB de Lutte, zaaknummer 22Z00009.
Datum bekendmaking 26 juli 2022.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een wagenloods en het legaliseren van een schuilstal
en een kippenhok op het perceel Gronausestraat 323, 7585
PB Glane, zaaknummer 22Z01318.
Datum bekendmaking 26 juli 2022.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van een boom op een perceel kadastraal bekend LSR00,
sectie N, nummer 1847 op de Brink in Losser, zaaknummer
22Z01643.
Datum bekendmaking 27 juli 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.

MELDINGEN

SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbesthoudende dakplaten op het perceel
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Voortmansweg 8, 7588 PX Beuningen, zaaknummer
Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar
22Z01598.
worden ingediend.
- Verwijderen van asbesthoudende materialen van een werkN.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een posituigenloods op het perceel Glanerbrugstraat 47, 7585 PK
tieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van
Glane, zaaknummer 22Z01580.
welke ter inzage liggen.

VERLEENDE ONTHEFFING
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 bijgebouw op de percelen Plechelmusstraat 19 en
21, 7587 AL de Lutte, zaaknummer 22Z01493.
Datum bekendmaking 26 juli 2022.

Officiële publicaties

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een ingediende gebruiksmelding staat geen bezwaar of
beroep open. Derden die het hier niet mee eens zijn kunnen
de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende)
overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

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.

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.

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.

GEBRUIKSMELDINGEN
Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:
- Brandveilig gebruiken van het winkelpand van de Aldi op
het perceel Hoofdstraat 195, 7586 BP Overdinkel, zaaknummer 22Z01601.

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

www.losser.nl

De officiële publicaties worden opgenomen in het gemeentenieuws in het huis-aan-huisblad De Week van Losser en op www.losser.nl/actueel/bekendmakingen

