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Officiële publicaties
-

AANVRAGEN OM VERGUNNING

OPENBARE VERGADERINGEN
VERGADERING GEMEENTERAAD 10 MEI 2022

Op dinsdag 10 mei wordt er een (besluitvormende) raadsvergadering gehouden. Aanvang vergadering 19.30 uur. Deze
vergadering fysiek plaats in het gemeentehuis. Publiek is (weer)
van harte welkom om de vergadering digitaal (www.losser.nl)
of vanaf de publieke tribune bij te wonen.
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken bij het onderdeel Bestuur.
Agenda:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling verslagen vorige vergaderingen
4. Ingekomen stukken
5. Benoeming commissieleden
6. Benoeming waarnemend raadsvoorzitter(s)
7. Benoeming commissievoorzitters
8. Benoeming werkgeverscommissie
9. Sluiting
Live-uitzending vergaderingen
De gemeenteraadsvergaderingen zijn live (in beeld en geluid)
te volgen op de website van de gemeente: www.losser.nl bij
het onderdeel Bestuur.

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
LINTJESREGEN
Afgelopen dinsdag 26 april was het weer zover: de jaarlijkse
uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen aan een vijftal
bijzondere Lossenaren. Zij hebben zich vele jaren vaak belangeloos ingezet voor de samenleving.
Kent u ook zo iemand?
Kent u zo iemand in uw omgeving die zich bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt voor een vereniging,
instelling of maatschappelijke organisatie? En vindt u
dat deze persoon een lintje
verdient, meld hem of haar
dan aan en vul het voorstelformulier in.
Lintjesregen 2023
Het traject van aanvraag tot
besluit neemt veel tijd in beslag. Daarom moeten de aanvragen
voor de Algemene Gelegenheid (lintjesregen) van 2023 al voor
17 juni 2022 bij de gemeente ingediend worden.
Meer informatie
Meer informatie over de Koninklijke Onderscheidingen of een
voorstelformulier is te vinden op de website www.lintjes.nl of
www.losser.nl of op te vragen bij Marjo Versteegh van de gemeente Losser, tel. 06 53240787 of mail: m.versteegh@losser.nl

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- Gedeeltelijk wijzigen van het bestemmingsplan om het
voorste deel van een pand om te zetten naar wonen op het
perceel Oldenzaalsestraat 27A, 7581 AS Losser, zaaknummer
22Z00942.
- Kappen van 1 beukenboom op het perceel Denekamperstraat 36, 7588 PW Losser, zaaknummer 22Z00952.
- Aanbrengen van een nieuwe brandscheiding op het perceel
Markeweg 2, 7582 BD Losser, zaaknummer 22Z00967.
- Plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van de woning
op het perceel Hofkamp 67, 7582 GM Losser, zaaknummer
22Z00987.
- Kappen van een eikenboom op het perceel Voswinkelweg
9, 7582 PG Losser, zaaknummer 22Z00989.
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 plaatsen
van een wasserette op het perceel De Poppe 6, 7587 GA de
Lutte, zaaknummer 22Z00561. De beslisdatum is verlengd
tot uiterlijk 13 juni 2022.
Datum bekendmaking 26 april 2022.

Een omgevingsvergunning te weigeren voor het kappen
van 3 berkenbomen in het plantsoen voor het perceel Chopinstraat 46, 7582 EE Losser, zaaknummer 22Z00708.
Datum bekendmaking 25 april 2022.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op een perceel kadastraal bekend LSR00,
sectie H, nummer 10467 met het toekomstige adres Eversbergh 25, 7581 WT Losser, zaaknummer 21Z03143.
Datum bekendmaking 26 april 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.

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

Het houden van het evenement eenjarig bestaan Het Lutke
op 23 april van 19:00 uur tot en met 24 april 01:30 uur op
het perceel Dorpstraat 13, 7587 AA in de Lutte.
Datum bekendmaking 20 april 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 EN GEWEIGERDE 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 brandveilig
gebruiken van een pand op het perceel Beuningerstraat 20,
7587 LD de Lutte, zaaknummer 21Z02574.
Datum bekendmaking 21 april 2022.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een kapschuur en een kas op het perceel Snippertweg
14, 7582 PC Losser, zaaknummer 22Z00316.
Datum bekendmaking 21 april 2022.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen
van een dakkapel op het perceel Kerkhofweg 116, 7586 AM
Overdinkel, zaaknummer 22Z00578.
Datum bekendmaking 21 april 2022.
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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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-

Het houden van het evenement AJC Tournament op het
perceel Bookholtlaan 1, 7581 BB in Losser op onderstaande
dagen en tijden:
- 3 juni 2022 van 17:00 uur tot en met 23:59 uur;
- 4 juni 2022 van 07:00 uur tot en met 5 juni 2022 01:00 uur;
- 5 juni 2022 van 07:00 uur tot en met 18:00 uur.
Datum bekendmaking 20 april 2022.
Het houden van het evenement Paasviering op 25 april van
08:00 uur tot en met 16:00 uur het perceel Glanerbrugstraat
33, 7585PK in Glane.
Datum bekendmaking 21 april 2022.

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

-

-

Het houden van het evenement Koningsdag op 27 april van
10:00 uur tot en met 13:00 uur op de parkeerplaats perceel
Raadhuisplein 1, 7581 AG in Losser.
Datum bekendmaking 22 april 2022.
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend voor:
-

Het wekelijks innemen van een standplaats voor de
verkoop van vleeswaren en verschillende soorten worst op
de parkeerplaats aan het Raadhuisplein in Losser.
Datum bekendmaking 21 april 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.

SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbesthouden materiaal uit een woning
op het perceel Spinnersweg 79, 7586 CG Overdinkel, zaaknummer 22Z00880.
- Saneren van asbest en het slopen van een clubgebouw op
het perceel Nitertweg 4, 7582 PV Losser, zaaknummer
22Z00871.
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 andere

wetenswaardigheden over het werk van de gemeenteraad.

BEKENDMAKINGEN
WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor het:
- Starten van een bedrijf aan de Nijverheidstraat 18, 7581 PV
Losser, zaaknummer 22Z00284.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep
open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt
hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met het
team Plannen, vergunnen en handhaven.
KENNISGEVINGEN MOBIEL PUINBREKEN
Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4
van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:
- Oude Nijeweme Asbest & Milieu te Langeveen
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet:
Zandhuizerweg 7, 7587 LA de Lutte
Periode: van 6 mei t/m 31 juli 2022
Verwachte hoeveelheid: 1250 ton
Aard bouw- en sloopafval: betonpuin/metselwerk
Geluid (bronvermogen): 111
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 3 dagen
Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor
meer informatie kunt u bellen met het team Plannen, vergunnen en handhaven, telefoon 053-5377391.

