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Woensdag 5 september 2018

OPENBARE VERGADERINGEN
GEMEENTERAAD 18 SEPTEMBER
Op dinsdag 18 september vergadert de gemeenteraad. De
raadsvergadering wordt gehouden in ’t Lossers Hoes en begint
om 19.30 uur. Iedereen is welkom.

personen benaderen, met het verzoek de gegevens van de
betreffende organisatie of vereniging te controleren.
Staat u organisatie of vereniging nog niet in de Wegwijzer
vermeld, dan dient u deze zelf aan te melden.
Dit kan op een van op de volgende manieren, tot uiterlijk week
41, 12 oktober 2018.
•

De agendapunten voor de raadsvergadering zijn o.a.:
- Wijziging bestemmingsplan Oldenzaalsestraat 71-73 te Losser
- Rekenkameronderzoek Toekomstbestendigheid ambtelijke
organisatie
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken. Dit bij het onderdeel Bestuur.

Live-uitzending vergaderingen
De raads- en commissievergaderingen zijn live (in beeld en
geluid) te volgen op de website
van de gemeente:
www.losser.nl bij het onderdeel Bestuur.

FRACTIEVERGADERINGEN
De verschillende fracties (politieke partijen) bereiden zich in de
week voor de raadsvergadering van 18 september voor op
deze vergadering. De meeste fracties op dinsdag 11 september
en in ’t Lossers Hoes. 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
Jaimi van Essen
Jimme Nordkamp

06-13052895
06-81454379
06-48136488
06-51984977
06-28622351

Uiteraard kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot een raadslid
dat u kent.

EXTRA VERGADERINGEN ZONNEPARK DRIELANDWEG
Tot half september ligt het ontwerpplan voor de aanleg van
een zonnepark aan de Drielandweg ter inzage. Daarna kan de
gemeenteraad rekening houdend met de ingediende bezwaren een definitief besluit nemen. Hiervoor zijn een aantal extra
vergaderavonden gepland:
Dinsdag 25 september
Dinsdag 2 oktober

19.30 uur
19.30 uur

Commissie Ruimte
Gemeenteraad

•
•

Per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Wegwijzer
gemeente Losser)
Telefonisch: 0223-673010 (redactie Akse Media)
Schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Wegwijzer gemeente
Losser), Postbus 6033, 1780 KA Den Helder

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET
- kappen van een eik op perceel Lossersedijk 36, 7587 RD te
De Lutte;
- afzetten van een wal op percelen bekend als LSR00 sectie Q,
nummers 1354 en 1355 aan de Drielandsweg te Overdinkel;
- bouwen van een woning op perceel Ambachtstraat 35,
bekend als LSR00, sectie O, nr 1346 te De Lutte;
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:
- Madrie BV, Lutterzandweg 16, 7587 LH de Lutte voor het
houden van de Landgoed Twente Fair op het campingterrein
van Landgoedcamping het Meuleman, Lutterzandweg 16 ,
7587 LH De Lutte op de volgende dagen en tijden;
- Zaterdag 27 oktober van 10:00 uur tot en met 18:00 uur.
- Zondag 28 oktober van 10:00 uur tot en met 17:00 uur.¹
Datum bekendmaking 27 juni 2018
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.
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.

NIEUWS VANUIT DE GEMEENTE
WEGWIJZER GEMEENTE LOSSER
Vanaf week 36 (3 september 2018) begint uitgeverij Aksemedia
uit Den Helder met het actualiseren van de gegevens voor de
Wegwijzer gemeente Losser 2019. Deze wegwijzer verschijnt
in januari 2019.
In het adressengedeelte staan alle organisaties en verenigingen uit de Gemeente Losser met een contactpersoon vermeld
Aksemedia gaat per e-mail of per telefoon deze contact-

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 vellen
of doen vellen van een houtopstand op het perceel
Lijsterbesstraat 1, kadastraal bekend onder LSR00, sectie H,
nummer 5406.
Datum bekendmaking 27 augustus 2018

Officiële publicaties

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 uit een trafostation op het perceel
Bentheimerstraat 16 te De Lutte;

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.

Adressen en telefoonnummers gemeente Losser
Telefoon:
(053) 537 7444
E-mailadres:
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

