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OPENBARE VERGADERINGEN
De komende week wordt in het gemeentehuis de volgende
openbare vergadering gehouden:
EXTRA RAADSVERGADERING 14 JUNI
Op woensdag 14 juni wordt in De Vereeniging in De Lutte een
extra raadsvergadering gehouden. De vergadering begint om
19.30 uur.
Enige agendapunt van deze vergadering is het vaststellen
van de profielschets voor een nieuwe burgemeester. Hierbij is
de Commissaris van de Koning in Overijssel mevr. Bijleveld
aanwezig.

Woensdag 7 juni 2017

Officiële publicaties

Fractievergaderingen

prioriteiten van het college van burgemeester en wethouders
lezen: www.losser.nl

De verschillende fracties (politieke partijen) bereiden zich in de
week voor de raadsvergadering voor op deze vergadering. Wilt
u deze vergaderingen van de fracties bezoeken dan moet dit
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.

Gemeenteraad op 20 juni
Op dinsdag 20 juni is er een reguliere vergadering van de
gemeenteraad. Deze wordt ook gehouden in De Vereeniging
in De Lutte en begint om 19.30 uur.
De voorlopige agenda is:
a. Bedrijfsverplaatsing pluimveebedrijf Mekkelhorsterstraat
b.Verzamelplan bestemmingsplan Buitengebied
c. Partiele herziening bestemmingsplan Daminksweg 1 De
Lutte
Op de website van de gemeente www.losser.nl komt de
agenda binnenkort te staan en kunt u de vergaderstukken bekijken, bij het onderdeel Bestuur.

In juli moet de gemeenteraad een besluit nemen over de
investeringen en activiteiten die volgend jaar en de komende
jaren prioriteit moeten hebben. Het gaat om zaken als bijvoorbeeld onderhoud van bepaalde wegen, herinrichting van
dorpscentra en inrichten van speelterreinen. De raad wil graag
van de inwoners horen of men ideeën heeft die men gerealiseerd wil zien.
Op de website van de gemeente kunt u in de Kadernota de

Op woensdag 21 juni a.s. kunt u hierover in gesprek gaan met
de raadsleden.
Vanaf 19.30 uur kunt u terecht bij De Vereeniging aan de
Dorpstraat in De Lutte.
U moet zich vooraf wel aanmelden. Dit kan per mail:
griffie@losser.nl.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de raadsgriffier Ben
Pikula, tel. 06-12504359.
Heeft u altijd gedacht waarom doet de gemeente niets aan….
Dit is uw kans om dit te melden aan de raadsleden. Het wil natuurlijk niet zeggen dat uw idee ook gerealiseerd wordt. Als u
een goed plan heeft, dat wordt gedragen door meerdere mensen, dan heeft u meer kans dat een wens uiteindelijk gerealiseerd wordt. Dat ligt aan uw argumenten en de uiteindelijke
keuze die de gemeenteraad maakt op 11 juli. Er zijn altijd meer
wensen dan dat er geld is.
Wel vooraf aanmelden. De koffie staat klaar.

NIEUWS UIT HET GEMEENTEHUIS
VETERANENDAG
VETERANENDAG zaterdag 17 juni
Op zaterdag 17 juni wordt de jaarlijkse veteranendag georganiseerd door het Bestuur Stichting Veteranen Losser.
De locatie is de Denekamperdijk 59, aanvang: 14:00 uur, einde
18:00 uur
Als veteraan heeft u hier een uitnodiging voor ontvangen.

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
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Het programma.
14.00 uur: ontvangst veteranen.
14.30 uur: voorwoord door Robert Konter/ Andre Udink
Toespraak door burgemeester Jean Paul Gebben
14.45 uur: vrij in beweging, u kunt genieten van;
Diverse militaire voertuigen welke wederom door
inwoners van Losser beschikbaar zijn gesteld.
16.45 uur: aanvang uitgifte Blauwe Hap.
18.00 uur: einde Veteranen dag 2017.
VETERANENCONCERT vrijdag 16 juni
Voorafgaand aan de veteranendag, op vrijdagavond 16 juni,
vindt een concert plaats.
Dit concert wordt uitgevoerd door de Fanfare 'Bereden Wapens' van de Koninklijke Landmacht o.l.v. ritmeester Harold
Lensen. Als solisten nemen zij: Ingrid van den Nieuwenhuizen en Dennis Kroon mee.
Het thema van dit concert is: TOUR OF DUTY
Locatie: Openluchttheater, Gilderhauserstraat 27 te Losser
Aanvang van het concert is 20.00 uur. Einde: 22.00uur.
Voor u als veteraan zijn er zitplaatsen gereserveerd.

BESTEMMINGSPLANNEN
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED
PARTIELE HERZIENING BENTHEIMERSTRAAT 31-33-HANHOFWEG 1-1A DE LUTTE
Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat
de gemeenteraad op 23 mei 2017 het bestemmingplan “ Buitengebied partiele herziening Bentheimerstraat 31-33-Hanhofweg 1-1A De Lutte.”heeft vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken
ligt met ingang van 8 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage.
Omschrijving plan
Het bestemmingsplan betreft een wijziging van de bestemming “Bedrijf” voor de percelen Bentheimerstraat 31-33 en
Hanhofweg 1-1A te de Lutte. De bestaande woningen Bentheimerstraat 31-33 en Hanhofweg 1 worden bestemd tot
‘Wonen”en de voormalige drukkerij met kapschuur Hanhofweg
1A wordt bestemd to t “Recreatie- Verblijfrecreatie” aansluitend aan het naastgelegen recreatie terrein “het Keampke”,
Hanhofweg 5.
Inzien bestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan kan gedurende bovenbedoelde periode van zes weken 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.
Beroep
Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend kan gedurende de
inzagetermijn alleen de belanghebbende die redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift moet worden
ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen
het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Tevens moeten de redenen en omstandigheden kenbaar worden
gemaakt waarom geen zienswijze is ingediend.
Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in
werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN DE LUTTE PARTIELE
HERZIENING DORPSTRAAT 3, DE LUTTE
Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat
de gemeenteraad op 23 mei 2017 het bestemmingplan “ De
Lutte partiele herziening Dorpstraat 3 De Lutte.” heeft vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken
ligt met ingang van 8 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage.
Omschrijving plan
Het bestemmingsplan betreft een wijziging van de bestemming “Horeca” voor het perceel Dorpstraat 3 te De Lutte. De

eigenaar is voornemens om op de verdieping van het horecapand horeca-activiteiten mogelijk te maken. De beoogde uitbreiding op de verdieping is niet toegestaan op basis van het
ter plaatse geldend bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling
mogelijk te kunnen maken is voorliggend bestemmingsplan
opgesteld.

-

Inzien bestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan kan gedurende bovenbedoelde periode van zes weken 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.

-

-

op het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie
H, nummer 9128, Rondweg 22a te Losserhof in Losser.
Het afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan voor het verruimen van de maximaal toegelaten oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken op het perceel Invalsweg 15A, 7586 RB Overdinkel.
Plaatsen van een schutting op het perceel Havezatensingel
103, 7581 WH Losser.
Plaatsen van zonnepanelen in een weide op het perceel
Glanerbrugdijk 5A, 7582 RC Losser.
Bouwen van werktuigenberging ter vervanging van de bestaande werktuigenberging op het perceel Lutterstraat 138,
7581 PL Losser.
Wijzigen voorgevel Dingeldeinstraat 3, 7582 ZM Losser.

Beroep
Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend kan gedurende de
inzagetermijn alleen de belanghebbende die redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift moet worden
ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen
het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Tevens moeten de redenen en omstandigheden kenbaar worden
gemaakt waarom geen zienswijze is ingediend.
Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar
worden ingediend.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in
werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.

-

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Aanbrengen van klei in de Dinkel op het perceel Beuningerveldweg 1A, 7586 RJ Beuningen.
- Tijdelijk aanleggen van een werkterrein op percelen kadastraal bekend gemeente Losser, sectie N, nummers 4257,
3768 en 1825 nabij de Wilgenkamp in Losser.
- Bouwen van een unit t.b.v. een woonfunctie voor de zorg

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 realiseren
van een uitbouw op het perceel Denekamperdijk 34, 7581
PJ Losser.
Datum bekendmaking 24 mei 2017.
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen
van dakkapel aan de voorzijde van een woning op het perceel Markedal 17, 7582 BR Losser.
Datum bekendmaking 24 mei 2017.
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen
van een tuinhuisje en een overkapping op het perceel Vosbultkamp 92, 7586 GS Overdinkel.
Datum bekendmaking 24 mei 2017.
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op het perceel Waterradmolen 16, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G, nummer 3651.
Datum bekendmaking 24 mei 2017.
Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken
na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college
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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
STOOKONTHEFFINGEN
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer
is een ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel
10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen in de jaren 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019 voor
het volgende perceel gelegen aan de:
- Fleerderhoekpad, 7587 NT de Lutte. Deze aanvraag geldt
ook voor een paasvuur.
Het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april.
Datum bekendmaking 1 juni 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.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuurs-

recht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

BEKENDMAKINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbest op de percelen Jöpkeweg 2 en 4,
7582 PB 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.

MELDINGEN
WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor:

- Enexis, Lossersedijk 3/3A, 7587 RB De Lutte.
- Albert Heijn, Langenkamp 4-8, 7581 JE 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.

KENNISGEVING MOBIEL PUINBREKEN 2017 .
Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4
van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:
- Oude Nijeweeme Zand en Grind B.V., Witteweg 10, 7679
VV Langeveen.
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Puttenpostweg 5
Periode: 12 t/m 14 juni 2017
Verwachte hoeveelheid: 500 ton.
Aard bouw- en sloopafval: gemengd puin.
Geluid (bronvermogen): 111,0 dB(A)
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 3 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 de afdeling VH, telefoon
053-5377492.

