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Woensdag 7 juli 2021

OPENBARE VERGADERINGEN

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

GEMEENTERAAD MET ZOMERRECES
Na een veelbewogen ‘Coronajaar’ met een hoop aanpassingen
was op dinsdag 6 juli de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.
Met een Beeldvormende vergadering op dinsdag 7 september
begint de gemeenteraad fris en uitgerust aan een hopelijk ‘normale’ tweede helft van dit politieke jaar.
De raadsleden wensen alle inwoners prettige vakantie.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
NGEDIEND VOOR HET:
Het uitbreiden van een woning op het perceel Scholtinkstraat 190, 7581 GX Losser.
Een beperkte milieutoets op het perceel Lutterstraat 138,
7581 PL Losser.
Het bouwen van een woning op het perceel Lomanskamp
32, 7588 SB Beuningen.
Het bouwen van een woning op een perceel kadastraal
bekend LSR00, sectie H, nummer 10523, op het toekomstige adres Eversbergh 29 in Losser.
Het bouwen van een werktuigenberging Hassinkhofweg
1, 7588 PB Beuningen.
Het plaatsen van een carport en 2 dakkapellen op het
perceel Bakkerskamp 146, 7582 HH Losser.
Het realiseren van een voetbrug, fietsbroek en vlonderbrug nabij Gronausestraat 306, 7585 PE Glane.
Het bouwen van 8 levensloopbestendige 2-onder-1 kap
woningen aan de Julianastraat 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 en
68, 7586 AX Overdinkel.
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.
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:
-

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het plaatsen
van 10 meter hoge (vlaggen) masten op 9 locaties bij binnenkomst van het centrum van Losser op de percelen Bernard Leurinkstraat 4 Losser, Gronausestraat 70 Losser, Raadhuisplein 1 Losser, Gronausestraat 2 Losser, Martinusplein
22 Losser, Braakstraat 2 25 Losser, Gronausestraat 20 Losser,
Brinkstraat 43 Losser en De Brink 71 Losser.
Datum bekendmaking 25 juni 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:
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van een boom op het perceel Scholtinkstraat 22, 7581 GR
Losser.
Datum bekendmaking 25 juni 2021.

-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van 2 woningen op locaties aan de Wipmolen in de Lutte,
kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 2947.
Datum bekendmaking 25 juni 2021.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van 10 woningen op de toekomstige adressen Havezatensingel 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 7581 WK Losser.
Datum bekendmaking 25 juni 2021.

-

Oldenzaalsestraat 158, 7587 PK de Lutte, kadastraal
bekend LSR00, sectie F, nummer 3237.
Datum bekendmaking 25 juni 2021.
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.
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.

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
Verwijderen van asbesthoudende materialen uit een
woning op het perceel Ververstraat 67, 7586 CT
Overdinkel.
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.

-

Een omgevingsvergunning te weigeren voor het vervangen van een 1-laags achterbouw voor een 2-laags achterbouw op het perceel Wiggersweg 3, 7582 RG Losser.
Datum bekendmaking 25 juni 2021.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanleggen van een verscholen waterkering op een locatie kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 566, nabij Gronausestraat 373, 7585 PC Glane.
Datum bekendmaking 28 juni 2021.
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 ONTHEFFING
STOOKONTHEFFING
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer
is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2,
eerste lid van de Wet milieubeheer.
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens het stookseizoen van 1 november tot en met 30 april in het jaar
2021/2022 voor het volgende perceel:
Foksweg 13, 7588 PM Beuningen, kadastraal bekend
LSR00, sectie P, nummer 631.
Datum bekendmaking 24 juni 2021

-

Gelegen achter Enschedesestraat 103A, 7582 PM Losser, k
adastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 180.
Datum bekendmaking 29 juni 2021.

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken

Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens het stookseizoen van 1 november tot en met 30 april in het jaar
2021/2022 en een vreugdevuur (Paasvuur) op 1e Paasdag in
2022, voor het volgende perceel:

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een airco aan de zijkant van een woning op het perceel
Meulderinksesch 1, 7585 PV Glane.
Datum bekendmaking 25 juni 2021.
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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
09.00 - 16.30 uur
Woensdag
09.00 - 16.30 uur
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
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BEKENDMAKINGEN
WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor het:
oprichten van een discounter (supermarkt) aan de Hoofd
straat 195, 7586 BP Overdinkel (sectie K, nummers 2966,
4276 en 5688).

-

Starten van een gezondheidscentrum aan de Hoofdstraat
182-184, 7586 BW 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.

Volg de gemeenteraad op
Twitter Account: RaadLosser
Aankondigingen van vergaderingen,
linken naar de website en andere
wetenswaardigheden over het werk van
de gemeenteraad.

