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

Officiële publicaties
06-13052895
06-81454379
06-51984977
06-48136488
06-81607952

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

Gemeenteraad 19 september

Festival van Democratie, Dialoog & Durf
op 8 en 9 september op het Roombeek
in Enschede
Dit festival wordt voor het eerst georganiseerd en heeft tot doel
om burgers, politici, bedrijven, onderwijs en zorg met elkaar in
gesprek te gaan. Dat kan tijdens de meer dan 170 workshops.
Ingegaan wordt op diverse vraagstukken die spelen op het gebied van werk, wonen, gezondheid, onderwijs, voeding, energie en meer. Voor het programma kijk op www.dranfestival.nl
Samenwerken is soms lastig, de afstand lijkt groot en we begrijpen elkaar niet. Of we hebben domweg geen weet van elkaar. Laten we elkaar daarom opzoeken en met elkaar in
dialoog gaan. Dat kan op 8 en 9 september.
Naast en aantrekkelijk inhoudelijk programma met inspirerende gasten en sprekers, is er volop ruimte voor kunst & cultuur, bijzondere optredens en natuurlijk eten en drinken. En o
ja, het is gratis, dus dat is mooi meegenomen. Tot ziens.

Vergaderingen in Het Trefhuus in Overdinkel
De raads- en commissievergaderingen worden de komende
maanden gehouden in Het Trefhuus in Overdinkel aan de
Hoofdstraat. Dit in verband met de verbouw van het gemeentehuis tot Kulturhus. Ook de fractievergaderingen zijn in het
Trefhuus.
De vergaderingen zijn openbaar en iedereen is dan ook van
harte welkom. De koffie staat klaar.

Fractievergaderingen 12 september

Op dinsdag 19 september vergadert de gemeenteraad in
Overdinkel.
De agendapunten voor deze vergadering, die om 19.30 uur
begint, zijn o.a.: Huisvestingsverordening (urgentieregeling),
Bestemmingsplan Luttermolenveld en Bestuursrapportage
2017.
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken.

NIEUWS UIT HET GEMEENTEHUIS
WEGWIJZER GEMEENTE LOSSER 2018
WIJZIGINGEN
Uitgeverij Akse media uit Den Helder start in week 36 met het
actualiseren van de redactionele adressen voor de Wegwijzer
gemeente Losser voor 2018.
De adressen voorzien van een e-mailadres krijgen van de uitgever een e-mail ter controle van de gegevens. Deze is bij een
ieder voorzien van een unieke persoonlijke code, zodat men
zelf de gegevens naar wens kan controleren en vervolgens aanpassen.
De overige vermeldingen worden tijdens de actualisatie periode telefonisch door de uitgeverij benaderd.
Let op: U dient zelf uw organisatie of vereniging aan te melden voor eventuele plaatsing in het adressengedeelte van
de gids.
U kan voor mutaties en/of aanmeldingen ook zelf op de volgende manieren reageren:
*
*
*

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.

De verschillende fracties (politieke partijen) bereiden zich in de
week voor de raadsvergadering van 19 september voor op
deze vergadering. De meeste fracties op dinsdag 12 september. Ze doen dat tijdens de zogenaamde fractievergaderingen.
Deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Het Trefhuus in Overdinkel.
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:

Let op: Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het adressengedeelte kunnen aan de redactie worden doorgegeven tot
uiterlijk week 41, 13 oktober 2017.

Volg de gemeenteraad op Twitter

Gewijzigde tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met het:
houden van een circus, vanaf donderdag 12 oktober 2017 tot
en met zondag 15 oktober 2017, nabij de parkeerplaats van
steenfabriek De Werklust aan de Smuddeweg te Losser, eenrichtingsverkeer in te stellen en waarvan fietsers worden uitgezonderd, voor:

@RaadLosser
Aankondigingen van vergaderingen, linken naar
de website en andere wetenswaardigheden over
het werk van de gemeenteraad.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
ONTWERP “BESTEMMINGSPLAN LOSSER DORP,
PARTIËLE HERZIENING ORANJESTRAAT 2 LOSSER”

•

de Smuddeweg, gelegen tussen de Havezatensingel en de
Honingloweg, met de rijrichting vanaf de Havezatensingel
richting Honingloweg;

op de volgende dag(en) en tijden:
• donderdag 12 oktober 2017, vanaf 19:00, tot en met zondag 15 oktober 2017 tot 16:00 uur.
Datum bekendmaking 30 augustus 2017.
Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met de op zaterdag
14 oktober 2017 te houden Landgoed Twente Marathon een
parkeerverbod in te stellen voor beide zijden van de weg aan:
• de Beuningerstraat tussen de Lossersedijk en perceel
Beuningerstraat 22;
op de volgende dag(en) en tijden:
- zaterdag 14 oktober 2017, vanaf 09:00 uur tot 22:00 uur.
Datum bekendmaking 29 augustus 2017.
Tegen dit 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.
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.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend
voor het:
- Bouwen van 6 winkels met een bedrijfswoning op de verdieping en een zitgelegenheid op de verdieping van winkel
6 op het perceel Benheimerstraat 53 en 55, 7587 NE
De Lutte.

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 september 2017

-

-

Plaatsen van een terrasoverkapping op het perceel Lomanskamp 13, 7588 SC Beuningen.
Verwijderen van puin ten behoeve van natuurontwikkeling
uit de buitenbochten van de Dinkel in de gemeente Losser.
Melden van brandveilig gebruik van het Kultuurhus het
Trefhuus tijdens het jubileumconcert van De Grenslandkapel.
Wijzigen van een verleende vergunning op het perceel
Zwaferinksweg 7 t/m 15, 7582 RB Losser.
Bouwen van een erker op het perceel Appelvinkstraat 12,
7587 BG 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
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 uitbreiden
van een bedrijfspand op het perceel Industriestraat 14, 7582
CR Losser.
Datum bekendmaking 30 augustus 2017.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
van een bedrijfspand op het perceel Industriestraat 14, 7582
CR Losser.
Datum bekendmaking 30 augustus 2017.

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

Circus Renz Berlin, Postbus 9124, 9703 LC in Groningen voor
het houden voor het Circus in het weiland ten noorden van
de parkeerplaats van Steenfabriek De Werklust in Losser op
de volgende dagen en tijden:
- Donderdag 12 oktober 2017 van 19.00 uur tot 21.00 uur;
- Vrijdag 13 oktober 2017 van 17.00 uur tot 19.00 uur;
- Zaterdag 14 oktober 2017 van 15.00 uur tot 17.00 uur;
- Zondag 15 oktober 2017 van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Datum bekendmaking 30 augustus 2017.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen
van een dakkapel aan de achterzijde van de woning op het
perceel Lutterstraat 29, 7581 BS Losser.
Datum bekendmaking 24 augustus 2017.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
van een woning op het perceel Kruisseltlaan 5, 7587 NM
De Lutte.
Datum bekendmaking 23 augustus 2017.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vernieuwen van een carport en het plaatsen van een kap op de bestaande achterbouw op het perceel Voswinkelweg 12, 7582
PG Losser.
Datum bekendmaking 11 augustus 2017.

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 VERGUNNING OP GROND VAN DE DRANK- EN
HORECAWET
Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:
de heer S. Cetiner voor het uitoefenen van het horecabedrijf
El Charro, gevestigd aan de Brink 12-16, 7581 JA in Losser.
Datum bekendmaking 30 augustus 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.

VERLEENDE ONTHEFFING
OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET;
Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:
-

-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
van een woning op het perceel Muchteweg 21, 7582 AK
Losser.
Datum bekendmaking 11 augustus 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.

-

-

-

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.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het herbouwen van een kapschuur op het perceel Postweg 36, 7587
PD De Lutte.
Datum bekendmaking 23 augustus 2017.
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een carport op het perceel Oosterhof 35, 7581 WN Losser.
Datum bekendmaking 23 augustus 2017.

-

Loopvereniging Dionysos, Landweerstraat 15, 7591 AL Denekamp voor het houden van de Landgoed Twente Marathon start en finish bij Erve Beverborg, Lutterzandweg 15,
7587 LH in De Lutte op 14 oktober 2017 van 09.00 uur tot
20.00 uur.
Datum bekendmaking 29 augustus 2017.

-

-

SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:

-

-

MELDINGEN

Aan de Twentse Zorgcentra, Oldenzaalsestraat 134, 7581
PW Oldenzaal voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de feestweek het “Lossers Hof 50
jaar” van 10 september tot en met 16 september 2017.

Aan de heer R.G. Hoevers voor het schenken van zwak
alcoholhoudende dranken tijdens Bok’n en Bloaz’n op 15
oktober 2017 en Jetzt geht’s Losser van 19 oktober tot en
met 22 oktober 2017 op het Martinusplein 8, 7581 AN in
Losser.
Datum bekendmaking 29 augustus 2017.

Slopen van een bijgebouw op het perceel kadastraal
bekend LSR00, sectie H, nummer 9900 aan de Lutterstraat
in Losser.
Verwijderen van asbest op het perceel Merelstraat 9, 7587
AT De Lutte.
Saneren van het dakbeschot van een woning op het perceel
Enschedesestraat 52, 7582 PN Losser.
Slopen van een voormalige kunstmestloods en een mengvoederfabriek op het perceel Dorpstraat 52, 7587 AD De
Lutte.
Slopen van twee opstallen op het perceel Postweg 36, 7587
PD De Lutte.
Verwijderen van asbest op het perceel Tulpstraat 5, 7581
TN Losser.

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
GEMEENTESPELD
REGELS VOOR TOEKENNING GEMEENTESPELD
GEACTUALISEERD
De gemeente reikt sinds 1990 de gemeentespeld uit. Het college van B&W heeft op 1 augustus 2017 de geactualiseerde regels voor het toekennen van de gemeentespeld vastgesteld.
De gemeentespeld wordt toegekend, als blijk van waardering,
aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de
Losserse gemeenschap. Deze personen zijn sociaal-maatschappelijk actief of hebben een belangrijke prestatie geleverd op
onder andere het gebied van cultuur, economie, onderwijs, politiek, wetenschap of sport. De regels voor de toekenning van
de gemeentespeld zijn te vinden op de website www.losser.nl
onder Bestuur / Jubilea en onderscheidingen.

WIJZIGING “NADERE REGELS TERRASSEN
GEMEENTE LOSSER”
De burgemeester van Losser heeft op 7 augustus 2017 een
tekstuele wijziging van de “nadere regels terrassen gemeente
Losser 2011” vastgesteld. De koppeling met de Algemeen
plaatselijke verordening is verwijderd. De wijziging treedt in
werking op de dag na bekendmaking. Een kopie van het beleid
is af te halen tijdens de openingstijden van de publieksbalie.
Ook is het beleid te vinden op www.losser.nl

-

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten 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.

WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor:
- Gasunie N.V., Smitsbreeweg 11, 7581 HE 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.

