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Woensdag 6 april 2022

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
BEPERKTE OPENINGSTIJDEN
De gemeente Losser is gesloten op Goede Vrijdag 15 april en
Tweede Paasdag maandag 18 april.

BESLUIT BUITEN BEHANDELING
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt
bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet
bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:
-

Wij wensen u goede feestdagen.

VERKEERSMAATREGEL
HET AFSLUITEN VAN ENKELE WEGVAKKEN IN HET
CENTRUM VAN LOSSER I.V.M. (MAANDELIJKSE)
STREEKPRODUCTENMARKT
Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft
besloten om op iedere laatste zaterdag van de maand een deel
van de Brinkstraat (Schuurkerkstraat-Teylerstraat), de Teylerstraat (Raadhuisplein-Brinkstraat) en Roberinkstraat (Kerkstraat-Brinkstraat) af te sluiten middels verkeersbord C1
(gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee) overeenkomstig Bijlage 1 van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 t.b.v. de
door Centrum Management Losser (CML) te houden streekproductenmarkt.
Het besluit is te raadplegen in het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl en ligt met ingang van 8 April 2022
voor een periode van zes weken ter inzage 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.
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:
- Bouwen van een garage op het perceel Zweermanstraat
18, 7582 AN Losser.
- Kappen van 3 berkenbomen in het perk voor het perceel
Chopinstraat 46, 7582 EE Losser.
- Realiseren van een bed and breakfast in een bijgebouw op
het perceel Fleerderesweg 2A, 7587 PK de Lutte.
- Kappen van 4 bomen op het perceel Foksweg 13, 7588 PM
Beuningen.
- Verbouwen van een woning op het perceel Glanerbrugstraat 38, 7585 PL Glane.
- Plaatsen van een dakkapel op de voorzijde van de woning
op het perceel Twickelo 21, 7581 RE Losser.
- Kappen van 1 berkenboom op het perceel kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 68 nabij Broekhoekweg 12,
7581 PT Losser.
- Kappen van een berk op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie N, nummer 915 aan de Möllenbergstraat in
Losser.
- Kappen van 4 dennenbomen en 1 kronkelwilg op het
perceel Binkhorsterkerkpad 14, 7587 RA 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.

Het wijzigen van de voorgevel op het perceel Spinnersweg
156, 7586 CL Overdinkel.
Datum bekendmaking 24 maart 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 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 weigeren voor het kappen
van 2 eikenbomen op het perceel Nederzettingweg 5, 7582
PD Losser.
Datum bekendmaking 24 maart 2022.
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
2 haagbeuken op de percelen Kloppenstraat 75 en 77, 7581
EB Losser.
Datum bekendmaking 24 maart 2022.

Officiële publicaties
grenzen en onttrekkingen aan/bestemmingen tot het openbaar verkeer”.
Inhoud ontwerp besluit
Het college heeft het voornemen het volgende besluit aan de
raad voor te leggen:
1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de
grenzen van de bebouwde kom ingevolge artikel 20a van
de Wegenverkeerswet, ingevolge artikel 27 van de Wegenwet en artikel 4.1 onderdeel a. van de Wet natuurbescherming zoals aangegeven op bijgaande tekeningen 1 t/m 6
(bijlage I).
2. Alle eerdere genomen besluiten met betrekking tot het
vaststellen van de bebouwde komgrenzen in de zin van de
Wegenverkeerswet, de Wegenwet en de Boswet in te trekken.
3. In te stemmen met het bestemmen op basis van artikel 4
lid 1 sub III, artikel 5 en artikel 15 van de Wegenwet van:
a. Het nieuwe tracé van het Lagapad;
b. Het nieuwe tracé van de fiets- en wandelverbinding
tussen de Beuningerstraat en de Hanhofweg gelegen
op het perceel kadastraal bekend gemeente Losser,
sectie D, nummer 5359;
c. Het nieuwe tracé het Smokkelpad 1813 te Overdinkel,
gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente
Losser, sectie Q, nummer 1833;
d. Het tracé Lage Kaviksweg te de Lutte, gelegen op het
perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie D,
nummer 5347;

-

-

Een omgevingsvergunning te weigeren voor het kappen
van 2 eikenbomen op het perceel Lossersestraat 81, 7587
PW de Lutte.
Datum bekendmaking 29 maart 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.

MELDINGEN
SLOOPMELDING
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
-

Slopen van een oude boerderij op het perceel Zandhuizerweg 7, 7587 LA 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.

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.

BEKENDMAKINGEN
ONTWERP BESLUIT “KOMGRENZEN EN ONTTREKKINGEN
AAN/BESTEMMINGEN TOT HET OPENBAAR VERKEER”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken
bekend dat met ingang van donderdag 7 april 2022 gedurende
6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp besluit “Kom-

www.losser.nl

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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e.

Het deel van het tracé Ravenhorsterweg nabij uitkijktoren te Losser, gelegen op het perceel kadastraal
bekend gemeente Losser, sectie K, nummer 6313.
Zie de aangegeven tracés in bijlage II.
4. In te stemmen met het onttrekken op basis van artikel 9
van de Wegenwet van:
a. Het bestaande tracé van het Lagapad;
b. Het bestaande tracé van de fiets- en wandelverbinding tussen de Beuningerstraat en de Hanhofweg gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente
Losser, sectie D, nummer 5359;
c. Het bestaande gedeelte van het tracé nabij de Hanhofweg 24 te de Lutte, gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie D, nummer
4558;
d. Het bestaande gedeelte van het tracé nabij de Strootsweg 6 te Overdinkel, gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie Q, nummer 731.
Zie de aangegeven tracés in bijlage II.
5. Weigeren in te stemmen met het verzoek tot onttrekking
aan het openbaar verkeer van:
a. Gedeelte Grote Lutterveldweg
b. Gedeelte Stadsweg
Zie de aangegeven tracés in bijlage III.
Inzien ontwerp besluit met bijbehorende bijlagen
Dit ontwerp besluit met bijbehorende bijlagen kan met ingang
van donderdag 7 april 2022 tot en met woensdag 18 mei 2022
tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van

het gemeentehuis van Losser. Het ontwerp besluit en de bijbehorende bijlagen kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en www.overheid.nl worden bekeken.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen
schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp
besluit. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het
College van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.
WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor het:
- Uitbreiden van het bedrijf met een laadkuil en een magazijn aan de Hoofdstraat 275, 7586 BS Overdinkel.
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 voor-

genomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:
Loonbedrijf Beusink B.V. te Rekken
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet:
Fleuerweg 1, 7586 RH Overdinkel
Periode: vanaf 4 april
Verwachte hoeveelheid: 800 ton.
Aard bouw- en sloopafval: gemengd puin
Geluid (bronvermogen): 118 dB(A)
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 7 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.
MELDING AANLEG GESLOTEN BODEMENERGIESYSTEEM
BUITEN INRICHTINGEN
- Op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen is een
melding ingediend voor het aanleggen van een gesloten
bodemenergiesysteem aan de Lomanskamp 32A, 7588 SB
Beuningen.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep
open. Derden die het niet eens zijn met de aanleg, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een
dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende)
overtredingen van de voorschriften uit het Besluit lozen buiten
inrichtingen.

