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NIEUWS UIT HET GEMEENTEHUIS

BEPERKTE OPENINGSTIJDEN
5 mei
PUBLIEKSDIENSTVERLENING
Op 5 mei (Bevrijdingsdag) is de afdeling Burgerzaken gesloten.
8 mei
Op maandagmiddag 8 mei neemt burgemeester Michael
Sijbom afscheid van de medewerkers van de gemeente Losser.
Daarom zijn het gemeentehuis, de publieksbalie en de vestiging
Aloysiusschool op 8 mei gesloten vanaf 15.00 uur.

DODENHERDENKING 4 mei
Ter herdenking van de gevallenen in oorlogssituaties en
vredesoperaties vraag ik u allen op donderdag 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.
De burgemeester van Losser, mr drs M.(ichael) Sijbom

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
19.00 uur: Oecumenische herdenkingsdienst in de Maria
Geboortekerk te Losser.
19.35 uur: Start stille tocht over de begraafplaats (langs graf
piloot uit Nieuw Zeeland), langs het Joods monument
naar het oorlogsmonument op het Martinusplein.
20.00 uur : 2 minuten stilte
20.02 uur : Last Post
20.04 uur : Toespraak burgemeester Sijbom.
20.10 uur : Krans en bloemlegging.
20.30 uur : Afsluiting met het spelen van het Wilhelmus.
Hierna bestaat voor een ieder gelegenheid tot het leggen van
bloemen bij het monument.
Rozen voor de kinderen
Na de 2 minuten stille volgt de kranslegging. Ook dit jaar
worden rozen bij het oorlogsmonument beschikbaar
gesteld voor de aanwezige kinderen. Ieder kind kan een
roos bij het monument leggen.
De bloemlegging zal muzikaal worden omlijst met passende
muziek. 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
19.00 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

Woensdag 3 mei 2017

Officiële publicaties

Vlaginstructie
Donderdag 4 mei in verband met de Dodenherdenking.
Vlaggen: vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.10 uur) vlaggen halfstok.
Vrijdag 5 mei in verband met Bevrijdingsdag. Vlaggen gehele
dag tot zonsondergang.

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 2018 op
tijd te kunnen verwerken, is het noodzakelijk dat aanvragen uiterlijk 16 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.

VETERANENDAG
VETERANENDAG zaterdag 17 juni 2017
VOORAANKONDIGING
Op zaterdag 17 juni wordt de jaarlijkse veteranendag georganiseerd.
Als veteraan ontvangt u hier in de komende weken nog een
uitnodiging voor.
Hieronder vindt u het programma.
14. 00 uur: Ontvangst Veteranen.
14.30 uur: Voorwoord door Robert Konter/ Andre Udink
Toespraak door bestuurder gemeente Losser
14.45 uur: Vrij in beweging, u kunt genieten van;
Diverse militaire voertuigen welke wederom door
inwoners van Losser beschikbaar zijn gesteld.
16.45 uur: Aanvang uitgifte Blauwe Hap.
18.00 uur: Einde Veteranen dag 2017

VETERANENCONCERT
Voorafgaand aan de veteranendag, op vrijdagavond 16 juni,
vindt een concert plaats.
Dit concert wordt uitgevoerd door de Fanfare 'Bereden Wapens' van de Koninklijke Landmacht o.l.v. Ritmeester Harold
Lensen.
Als soliste nemen zij: Ingrid van den Nieuwenhuizen en Dennis Kroon mee.
Het thema van dit concert is: TOUR OF DUTY.
Aanvang van het concert is 20.00 uur Einde: 22.00uur
Locatie: Open lucht Theater, Gilderhauserstraat te Losser

Let op: wanneer u een aanvraag in wenst te dienen voor een
uitreiking tijdens een andere gelegenheid dan Koningsdag
2018, 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

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- Bouwen van een veeschuur ter vervanging van een
bestaande veeschuur op het perceel Oldenzaalsestraat 148,
7587 PK De Lutte.
- Aanleggen van een oprijpad op het perceel Braakstraat 21,

Voor u als veteraan zijn er zitplaatsen gereserveerd. Er volgt
nog een aanmeldingsformulier binnen enkele weken.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN
ERE WIE ERE TOEKOMT
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 16 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.

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
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-

7581 EZ Losser.
Uitbreiden woning op het perceel Richterstraat 49, 7582 BW
Losser.

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:

-

F. Sumer voor opgraven van het stoffelijk overschot van de
heer I. Sumer begraven op de Syrisch Orthodoxe begraafplaats in het Mor Ephrem Klooster in Glane ten einde
te worden herbegraven op een andere locatie binnen
dezelfde begraafplaats.
Datum bekendmaking 26 april 2017.
Op grond van artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening
2012 is de volgende vergunning verleend aan:
AJc’96, de heer V. Groenewoud, Postbus 70, 7580 AB in
Losser voor het gebruiken van een dichte tent waarin meer
dan 50 personen tegelijkertijd kunnen worden toegelaten
ten behoeve van het AJc Tournament van vrijdag 2 juni
2017 om 17.00 uur tot zondag 4 juni 2017 om 18.00 op de
sportvelden van AJc’96 aan de Bookholtlaan 1, 7581 BB in
Losser
Datum bekendmaking 26 april 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, tegen een besluit voorzien
van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de
burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Belastingdienst Douane Nijmegen, de heer T.C. Schoof,
postbus 1537, 6501 BM Nijmegen, voor het houden van de
Drieland-steenloop op woensdag 17 mei 2017 van 9.00 uur
tot 17.00 uur door het buitengebied van Losser, start en
finish bij KVV Losser, Bookholtlaan 7, 7581 BB Losser.
Datum bekendmaking 20 april 2017.
AJc’96, de heer V. Groenewoud, Postbus 70, 7580 AB in
Losser voor het houden van het AJc Tournament op de
sportvelden van AJc’96 aan de Bookholtlaan 1, 7581 BB in
Losser van vrijdag 2 juni 2017 om 17.00 uur tot zondag
4 juni 2017 om 18.00.
Datum bekendmaking 26 april 2017.
Gemeente Losser, de heer B. Pikula, Raadhuisplein 1, 7581
AG Losser voor het houden van de afscheidsreceptie van
de burgemeester bij het openlucht theater Brilmansdennen, Gildehauserweg 27, 7581 PE Losser op de volgende
dagen en tijden:
- maandag 8 mei 2017 van 15:00 uur tot 22:00 uur;
- dinsdag 9 mei 2017 van 14:00 uur tot 24:00 uur.
Datum bekendmaking 26 april 2017.
Op grond van artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Losser is ontheffing van het sluitingsuur verleend aan:
- Café ’t Lutters Kwartier, Irenestraat 4 , 7587 AK De Lutte, van
02.00 uur tot 03.00 uur gedurende de periode tot 1 maart 2018.
Datum bekendmaking 25 april 2017.
Op grond van artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging is de
volgende vergunning verleend aan:

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
van een recreatiewoning op het perceel Mensmanweg 2,
7588 PG Beuningen.
Datum bekendmaking 20 april 2017.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning en het plaatsen van zonnepanelen op het
perceel Honingloweg 21, 7581 PK Losser kadastraal bekend
onder sectie H, nummer 9822.
Datum bekendmaking 21 april 2017.

-

Gemeente Losser, de heer B. Pikula, Raadhuisplein 1, 7581
AG Losser voor het gebruiken van een dichte tent waarin
meer dan 50 personen tegelijkertijd kunnen worden toegelaten ten behoeve het houden van de afscheidsreceptie van
de burgemeester bij het openlucht theater Brilmansdennen, Gildehauserweg 27, 7581 PE Losser op de volgende
dagen en tijden:
- maandag 8 mei 2017 van 15:00 uur tot 22:00 uur;
- dinsdag 9 mei 2017 van 14:00 uur tot 24:00 uur.
Datum bekendmaking 26 april 2017.

-

-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een berging op het perceel Havezatensingel 103, 7581
WH Losser.
Datum bekendmaking 21 april 2017.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van
een clubhuis op het perceel Nilantspad 3, 7581 BA Losser.
Datum bekendmaking 21 april 2017.

-

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 overdekt terras op het perceel Heideveldweg 7,
7586 GT Overdinkel.
Datum bekendmaking 20 april 2017.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een schuur gekoppeld aan de bestaande laagbouw op
het perceel van Beethovenlaan 15, 7582 EL Losser.
Datum bekendmaking 21 april 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.

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- verwijderen van asbest in het gemeentehuis op het perceel
Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser.
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.

