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Woensdag 5 mei 2021

OPENBARE VERGADERINGEN

Tot dit besluit is gekomen omdat de gemeente Losser, in het
kader van het realiseren van openbare laadinfrastructuur, deelneemt aan de concessie GO-RAL Overijssel en Gelderland en
de hierbij behorende invulling geven aan “de Basis op orde”.
Het besluit, inclusief de bijbehorende tekening, ligt met ingang
van 7 mei 2021 voor een periode van zes weken ter inzage bij
de publieksbalie van de gemeente Losser in ’t Lossers hoes te
Losser.
Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:
•
Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot
17:00 uur;
•
Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
•
Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

OORDEELSVORMENDE VERGADERING 11 MEI 2021
Op dinsdag 11 mei a.s. wordt een Oordeelsvormende vergadering gehouden door de gemeenteraad en deze begint om
19.30 uur.
Deze is digitaal en is te volgen via de website:
www.losser.nl/bestuur.
Tijdens deze vergadering gaan raads- en commissieleden met
elkaar in gesprek over de op de agenda staande voorstellen.
Dit ter voorbereiding op de (besluitvormende) raadsvergadering van 18 mei a.s.
Agenda:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vragenkwartier
4. Gr Gezondheid en GR Recreatieschap
5. Verordening leerlingenvervoer
6. Herziening Subsidiebeleid
7. Nota Uitgangspunten Omgevingsvisie
8. Voorkeursrecht deel terrein Aloysiuslocatie
9. Coördinatieregeling nieuwe Aldi Hoofdstraat Overdinkel
10. Actieve informatie door college
11. Sluiting

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.

VERKEERSMAATREGELEN
HET AANWIJZEN VAN TWEE PARKEERPLAATSEN AAN DE
BEUNINGERSTRAAT TE BEUNINGEN, VOOR HET OPLADEN
VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN.
Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft
besloten om twee parkeerplaatsen aan de Beuningerstraat te
Beuningen, nabij de RK-kerk, aan te wijzen als locatie met als
specifieke doel het opladen van elektrische voertuigen.

Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van
verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, (7580 AB) Losser.
HET AANWIJZEN VAN TWEE PARKEERPLAATSEN AAN
DE EGBERTINK TE LOSSER, VOOR HET OPLADEN VAN
ELEKTRISCHE VOERTUIGEN.
Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft
besloten om twee parkeerplaatsen aan de Egbertink te Losser,
nabij huisnummer 58, aan te wijzen als locatie met als specifieke doel het opladen van elektrische voertuigen.
Tot dit besluit is gekomen omdat de gemeente Losser, in het
kader van het realiseren van openbare laadinfrastructuur, deelneemt aan de concessie GO-RAL Overijssel en Gelderland en
de hierbij behorende invulling wil geven, n.a.v. de aanvraag tot
een (openbare) laadpaal door een (aan de Egbertink woonachtige) belanghebbende.
Het besluit, inclusief de bijbehorende tekening, ligt met ingang
van 7 mei 2021 voor een periode van zes weken ter inzage bij
de publieksbalie van de gemeente Losser in ’t Lossers hoes te
Losser.

Officiële publicaties

•
•

Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van
verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, (7580 AB) Losser.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Plaatsen van een overkapping op het perceel Dr Ariënsstraat 16, 7586 EN Overdinkel.
- Herbouwen van een veeschuur op het perceel Harbertweg
2, 7588 RD Beuningen.
- Plaatsen van een airco aan de zijkant van een woning op het
perceel Meulderinksesch 1, 7585 PV Glane.
- Realiseren van een afhaalrestaurant op het perceel Gronausestraat 13, 7581 CC Losser.
- Vervangen van een 1-laags achterbouw voor een 2-laags
achterbouw op het perceel Wiggersweg 3, 7582 RG Losser.
- Bouwen van een overkapping en een stal/schuur op het
perceel Glanerbrugstraat 31, 7585 PK 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.

Adressen en telefoonnummers gemeente Losser
Telefoon:
(053) 537 7444
E-mailadres:
gemeente@losser.nl
Website:
www.losser.nl

Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:
• Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot
17:00 uur;
• Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
• Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

Bezoekadres gemeentehuis: Raadhuisplein 1, Losser
Postadres:
Postbus 90, 7580 AB Losser

Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van
verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, 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.

HET AANWIJZEN VAN TWEE PARKEERPLAATSEN AAN
DE HOGEWEG TE LOSSER, VOOR HET OPLADEN VAN
ELEKTRISCHE VOERTUIGEN.
Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft
besloten om twee parkeerplaatsen aan de Hogeweg te Losser,
nabij huisnummer 163, aan te wijzen als locatie met als specifieke doel het opladen van elektrische voertuigen.
Tot dit besluit is gekomen omdat de gemeente Losser, in het
kader van het realiseren van openbare laadinfrastructuur, deelneemt aan de concessie GO-RAL Overijssel en Gelderland en
de hierbij behorende invulling wil geven, n.a.v. de aanvraag tot
een (openbare) laadpaal door een (aan de Hogeweg woonachtige) belanghebbende.

Openingstijden publieksbalie ‘t Lossers hoes in Losser
De openingstijden van de publieksbalie zijn
Maandag
09.00 - 16.30 uur
Woensdag
09.00 - 16.30 uur

Het besluit, inclusief de bijbehorende tekening, ligt met ingang
van 7 mei 2021 voor een periode van zes weken ter inzage bij
de publieksbalie van de gemeente Losser in ’t Lossers hoes te
Losser.
Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:
• Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot
17:00 uur;

www.losser.nl

Afhalen van uw aangevraagde reisdocument/rijbewijs
bij de receptie in ‘t Lossers hoes
Elke werkdag van 9:00-16:30 kunnen inwoners, zonder
afspraak, hun document afhalen.
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 5 mei 2021

VERLEENDE VERGUNNINGEN

veilig gebruiken van een gebouw met boerderijkamers op
het perceel Bentheimerstraat 84, 7587 NJ de Lutte.
Datum bekendmaking 23 april 2021.

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:

-

-

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het brand-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van een partycentrum tot 6 appartementen op het
perceel Hoofdstraat 63, 7586 BL Overdinkel.
Datum bekendmaking 23 april 2021.

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.

