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Woensdag 4 maart 2020

VERGADERINGEN
FRACTIEVERGADERINGEN 10 MAART
De verschillende fracties (politieke partijen) bereiden zich op
dinsdag 10 maart, vanaf 19.30 uur, in ’t Lossers Hoes voor op
de te nemen besluiten die de raad moet nemen. Ze doen dat
tijdens de zogenaamde fractievergaderingen.
Als u vragen, standpunten of opmerkingen heeft over zaken
die de gemeenteraad aangaan en u vindt dat de fracties dit
moeten weten dan kunt u deze bijeenkomsten bezoeken. Dit
moet wel op afspraak. U kunt hiervoor de fractievoorzitters telefonisch benaderen:
Burgerforum
CDA
VVD
D66
PvdA

Lies ter Haar
Ellen Visschedijk
Harry Heegen
Ronald Ringenoldus
Jimme Nordkamp

06-13052895
06-81454379
06-48136488
06-53794680
06-28622351

Uiteraard kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot een raadslid
dat u kent.
Oordeelsvormende vergadering 17 maart
Op dinsdag 17 maart wordt de eerste Oordeelsvormende vergadering gehouden. De vergadering wordt gehouden in ’t Lossers Hoes en begint om 19.30 uur. Iedereen is welkom.
De agendapunten voor deze Oordeelsvormende vergadering
zijn o.a.:
- Eikenprocessierups;
- Actualiseren regelingenbestand;
- Wijziging GR Stadsbank.
- Bestemmingsplannen:
1. Wijziging bestemmingsplan Dinkelstaete.
2. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied partiële
herziening Bavelsweg 2 te De Lutte.
Besluiten over de bovenstaande agendapunten worden genomen in de (besluitvormende) raadsvergadering van 24 maart.
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken. Dit bij het onderdeel Bestuur.
Live-uitzending
vergaderingen
De Oordeelsvormende en Besluitvormende vergaderingen
zijn live (in beeld en geluid) te
volgen op de website van de
gemeente: www.losser.nl bij
het onderdeel Bestuur.

AANVRAGEN OM VERGUNNING

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 bouwen
van een woning op het perceel Waterradmolen 4, 7587 SJ
de Lutte. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 6 april
2020.
Datum bekendmaking 21 februari 2020.
Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfshal op het perceel De Zoeker Esch 5,
7582 CN Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 12
april 2020.
Datum bekendmaking 27 februari 2020.

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.

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

-

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.

SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbesthoudende golfplaten van daken van
schuren en het afvoeren van los materiaal op het perceel
Haweg 5, 7585 PR Glane.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel
Veldkamp 176, 7586 GN Overdinkel.
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.

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 herbouwen van een bedrijfswoning en het plaatsen van een tijdelijke woonunit op het perceel Puttenpostweg 1, 7587 PP de
Lutte.
Datum bekendmaking 24 februari 2020.
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.

VERLEENDE ONTHEFFING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend
LSDR00, sectie H, nummers 10213 en 10149, toekomstig
adres aan de Boxbergen in Losser.
- Plaatsen van een overkapping op het perceel Muchteweg
9, 7582 AK Losser.
- Bouwen van een gebouw ten behoeve van boerderijkamers
op het perceel Bentheimerstraat 84, 7587 NJ de Lutte.
- Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie P, nummers 681 en 682 aan de Mensmanweg
in Beuningen.
- Plaatsen van een dakkapel op het perceel Meidoornstraat
100, 7581 XG Losser.

Officiële publicaties

STOOKONTHEFFINGEN
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.

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
Openingstijden publieksbalie ‘t Lossers hoes 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
13.00 - 16.30 uur
Woensdag
13.00 - 16.30 uur
Donderdag
12.00 - 16.15 uur
en 17.00 - 20.00 uur
Afhalen van uw aangevraagde reisdocument/rijbewijs
bij de receptie in ‘t Lossers hoes
Op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.30 uur en op
donderdag tot 20.00 uur.

Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens het
stookseizoen, van 1 november tot en met 30 april in het jaar
2019/2020 voor het volgende perceel:
- Koopsweg 14 en 14A, 7587 PM de Lutte, kadastraal bekend
LSR00, sectie H, nummer 7140.
Datum bekendmaking 24 februari 2020.

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.

Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens het
stookseizoen, van 1 november tot en met 30 april in het jaar
2019/2020 en een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in
2020, voor het volgende perceel:
- Gronausestraat 323, 7585 PB Glane, kadastraal bekend
LSR00, sectie Q, nummer 658.
Datum bekendmaking 24 februari 2020.

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

