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Woensdag 6 december 2017
Gegevens

OPENBARE VERGADERINGEN
GEMEENTERAAD DINSDAG 19 DECEMBER 2017
Op dinsdag 19 december vergadert de gemeenteraad. De vergadering wordt gehouden in Het Trefhuus in Overdinkel en begint om 19.30 uur.

Officiële publicaties

AANVRAGEN OM VERGUNNINGEN

*Uw naam
*Adres
*Postcode
*Woonplaats

De agendapunten voor de raadsvergadering zijn o.a.:
- Aanwijzen lokale media
- Begrotingswijziging septembercirculaire 2017
- Belastingverordeningen 2018
- Wijziging bestemmingsplan Kampbrugweg 3 in Beuningen
- Herontwikkelingsplan Hogeboekelweg 85 in Losser
- Parapluplan centrum Losser
- Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte
- Actualisatie afvalstoffenverordening

*Telefoonnummer
*E-mailadres
*Geboortedatum
*Nieuwe naam voor Kulturhus

✁

De raadsvergadering is gericht op besluitvorming. Het is niet
mogelijk om op de punten die op de agenda van de raadsvergadering staan in te spreken.
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken. Dit bij het onderdeel Bestuur.

Fractievergaderingen
De verschillende fracties (politieke partijen) bereiden zich in de
week voor de raadsvergadering van 19 december voor op deze
vergadering. De meeste fracties op dinsdag 12 december en in
Het Trefhuus in Overdinkel. Ze doen dat tijdens de zogenaamde fractievergaderingen. Deze vergaderingen beginnen
om 19.30 uur.
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
D66
VVD
SDGL/PvdA

Lies ter Haar
Ellen Visschedijk
Jaimi van Essen
Harry Heegen
Chris Bodewes

06-13052895
06-81454379
06-51984977
06-48136488
06-81607952

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

NIEUWS UIT HET GEMEENTEHUIS

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.
Op de foto staan de juryleden v.l.n.r.: wethouder Jan Martin van
Rees, Astrid ter Horst (Carintreggeland), Jean Paul Gebben (burgemeester) en Ans Dijkhuijs (directeur Bibliotheek Losser). Niet op de
foto staat de vertegenwoordiger van Aveleijn.

BESTEMMINGSPLANNEN
ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED 2013
PARTIËLE HERZIENING HONINGLOWEG 30 TE LOSSER
Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat,
met ingang van 7 december 2017 gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, 2013, partiële herziening Honingloweg 30 te Losser”
Omschrijving plan
Het bestemmingsplan beoogt de de bouw van een voorzienig
ten behoeve van buitenschoolse opvang BSO) mogelijk te
maken op het perceel Honingloweg 30 te Losser.

TOT 1 JANUARI 2018 KUN JE NAAMVOORSTELLEN INDIENEN

BEDENK EEN NAAM VOOR HET KULTURHUS IN LOSSER
Op 9 maart 2018 wordt het nieuwe kulturhus in Losser geopend. “En dan willen wij, de gezamenlijke partners, ook
heel graag de naam voor dit nieuwe gemeenschapscentrum onthullen. Een naam die door de jury wordt gekozen
uit de, naar verwachting, vele voorstellen die door de inwoners van Losser zullen worden ingediend. Ik ben heel
erg benieuwd wat er uitkomt!” aldus projectwethouder Jan
Martin van Rees.
Geef via dit formulier door welke naam u heeft bedacht voor
het Kulturhus. Vul het in, knip het uit en lever het in op het gemeentehuis. Dit kan tot 1 januari 2018. De naam en de winnaar
worden bekend gemaakt tijdens de opening van het Kulturhus
op 9 maart 2018. U kunt uw naam ook via internet indienen:
www.losser.nl/naamkulturhus

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- Kappen van 54 bomen aan de Gronausestraat (Noord) in
Losser, kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummers 1954
en 4397.
- Bouwen van een machineberging en het uitbreiden van
een ligboxenstal op het perceel Punthuizerweg 19, 7588 PE
Beuningen.
- Het rooien van een houtwal op het perceel nabij het Haerpad in De Lutte, kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer
845.
- Kappen van vier bomen op het perceel Glanerbrugstraat
66, 7585 PM Glane.
- Kappen van twee eiken en een berk op het perceel Snippertweg 10, 7582 PC Losser.
- Verplaatsen van een bedrijfswoning op het perceel Bavelsweg 5, 7587 NP De Lutte.
- Plaatsen van een staalconstructie t.b.v. een nieuw dak op
het perceel Hanhofweg 10, 7587 LL De Lutte.
- Kappen van 6 eiken op het perceel Kremersveenweg 14,
7585 PP Glane.
- Kappen van een es op het perceel Markeweg 34, 7582 BD
Losser.

Inzien bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 17 januari 2017
tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van
het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen
schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad 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.

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

Adressen en telefoonnummers gemeente Losser
Telefoon:
(053) 537 7444
Emailadres:
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

De officiële publicaties van de gemeente Losser, uitgave woensdag 6 december 2017

-

Stichting Kunstenaars Losser, mevrouw J. Boeke, Neercasselstraat 72, 7581 VT voor het houden van een Kunstroute
door Losser op zondag 13 mei 2018 van 10.00 uur tot 18.00
uur.
Datum bekendmaking 28 november 2017.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op het perceel Rosmolen 65, 7587 RP De
Lutte.
Datum bekendmaking 23 november 2017.
-

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij 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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN OP GROND VAN DE DRANKEN HORECAWET
Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:
-

De heer R.G. Hoevers voor het uitoefenen van het horecabedrijf Guus eetcafé, gevestigd aan het Martinusplein 8 te
Losser.
Datum bekendmaking 27 november 2017.
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.

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 bouwen
van een woning op het perceel Oosterhof 16, 7581 WN Losser.
Datum bekendmaking 17 november 2017.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op het perceel Beltmolen 14, 7587 RL De
Lutte.
Datum bekendmaking 23 november 2017.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op het perceel Waterradmolen 8, 7587 SJ
De Lutte.
Datum bekendmaking 23 november 2017.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op het perceel Glanerbeekweg 6, 7585 PJ
Glane.
Datum bekendmaking 23 november 2017.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het moderniseren van de reeds aanwezige antenne installatie op het
perceel Gronausesestraat 309 in Losser, kadastraal bekend
LSR00, sectie I, nummer 8211.
Datum bekendmaking 23 november 2017.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van twee eiken en twee beuken op het perceel Gronausestraat 4 in Losser, kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer 4285.
Datum bekendmaking 23 november 2017.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen
en renoveren van een boerderij op het perceel Beuningerveldweg 2, 7588 RJ Beuningen.
Datum bekendmaking 28 november 2017.
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 op het perceel Honingloweg 4, 7581
PK Losser.
- Slopen van een woning en een bijgebouw op het perceel
Bentheimerstraat 55 in 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.

BEKENDMAKINGEN
WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor:
- H.A.G.M. Kwekkeboom, Willemsweg 3, 7582 PW Losser.
- J.H.A. Meijer, Hogeboekelweg 85, 7582 PP Losser.
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 de
afdeling VH.

BEOORDELING AANMELDINGSNOTITIE VORMVRIJE M.E.R.
Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten

en maken bekend dat:
- door de Mts. Luijerink geen milieu-effectrapportage hoeft
te worden opgesteld. Hierdoor kan de aanvraag voor een
omgevingsvergunning en de ruimtelijk procedure zonder
opschortende voorwaarden worden ingediend en in behandeling worden genomen. De voorgenomen activiteit
leidt niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.
- op 8 november 2017 door de J.H. Luijerink en M.A. LuijerinkHendriksen een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling is
ingediend voor het uitbreiden van de inrichting met 310
stuks vleesvee en het uitbreiden van het bouwblok ten behoeve van een (co)vergistingsinstallatie met bijbehorende
opslagen.
De stukken liggen ter inzage van 7 december 2017 tot en met
17 januari 2018 (zes weken) in het gemeentehuis te Losser.
Datum bekendmaking 7 december 2017.
Bezwaar indienen door de initiatiefnemer
Anderen dan de initiatiefnemer kunnen op dit moment geen
bezwaar indienen op het besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling.
Het besluit wordt meegenomen bij de besluitvorming omtrent
de omgevingsvergunning met beperkte milieutoets (OBM). Een
ieder kan bij de terinzagelegging van de OBM bezwaar indienen op zowel de OBM als op het besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling.
Tegen het besluit vormvrij m.e.r.-beoordeling kan alleen de initiatiefnemer tot en met 17 december 2017 een bezwaarschrift
indienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser
o.v.v. “bezwaarschrift m.e.r.-beoordeling Mts. Luijerink, Ruhenbergerweg 21 te Overdinkel”.
De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
• de gronden van het bezwaar;
• de ondertekening.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende
gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden
gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt
in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U
stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoek kunt u
ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk
op de genoemde website voor de precieze voorwaarden. Wij
verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer M.
Vlottes 053-5377440.

