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Woensdag 7 september 2022

OPENBARE VERGADERINGEN
MEEPRATEN MAG

Inzage is mogelijk op tijden wanneer de publieksbalie is opengesteld voor publiek dan wel volgens afspraak 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 digitale
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

De leden van de gemeenteraad nodigen inwoners van Losser
graag uit om mee te praten over beleid en besluiten. Dit om de
toegankelijkheid van de politiek te vergroten. De gesprekken
vinden plaats in kleine setting, met een vertegenwoordiging
van de fracties.
Ook de komende tijd neemt de gemeenteraad de nodige besluiten. Als u dat wilt kunt u daarover meepraten. U kunt zich
hiervoor aanmelden tot vrijdag 9 september.
U kunt ook schriftelijk reageren.
De gesprekken zijn op dinsdagavond 13 september 2022
vanaf 19:00 uur in de raadszaal van ’t Lossers Hoes (Raadhuisplein 1, Losser).
De komende periode neemt de gemeenteraad besluiten over
de volgende onderwerpen:
1. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied partiele
herziening Oldenzaalsestraat 135
2. Bestemmingsplan De Lutte, partiële herziening door
trekking Ambachtstraat De Lutte
3. Verklaring van geen bedenkingen woningbouw Tjaskermolen De Lutte

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Bouwen van 2 woningen op het perceel Rosmolen 8, 7587
RP de Lutte, zaaknummer 22Z01912.
- Verbouwen en uitbreiden van 2 woningen op het perceel
Rosmolen 5-7, 7587 RP de Lutte, zaaknummer 22Z01913.
- Bouwen van 4 bergingen en de accenten van kavel 91 en
94 op het perceel Eversbergh 1, 9, 13, 15, 21A, 7581 WT Losser, zaaknummer 22Z01914.
- Kappen van 1 sierkers op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie H, nummer 9419, tegen de perceelsgrens van
Sportlaan 66 in Losser, zaaknummer 22Z01920.
- Kappen van 1 kastanjeboom op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer 2728 aan de J.S. Bachstraat in
Losser, zaaknummer 22Z01924.
- Plaatsen van een overkapping ten behoeve van snelladers
die bestemd zijn voor
elektrische voortuigen op het perceel de Poppe 6, 7587 GA
de Lutte, zaaknummer 22Z01928.
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.

4. Groenbeleidsplan

VERLEENDE ONTHEFFING

5. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2022
6. Verordening jeugdhulp 2022
Heeft u behoefte om mee te praten over één van deze onderwerpen dan kunt u contact op nemen met de griffie
(griffie@losser.nl) of bellen met 053 - 53 77 444.
Via de website van de gemeente kunt u de raadsvoorstellen en
de bijbehorende bijlagen vinden: w
ww.losser.nl/bestuur/gemeenteraad

VERKEERSMAATREGEL
Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft
besloten de Glanergrensweg in Glane af te sluiten met een hek.
Om dit mogelijk te maken wordt een verkeersbesluit genomen. Dit besluit zal woensdag 7 september bekend gemaakt
worden in het digitale Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl).
Het besluit ligt met ingang van 7 september 2022 ook voor een
periode van zes weken ter inzage in ’t Lossers Hoes te Losser.

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
2022/2023 voor het volgende perceel:
- Invalsweg 26, 7586 RC Overdinkel, kadastraal bekend LSR00,
sectie Q, nummer 1119, zaaknummer 22Z01860.
Datum bekendmaking 26 augustus 2022
-

Glanerbrugstraat 18, 7585 PL Glane, kadastraal bekend
LSR00, sectie G, nummer 1522, zaaknummer 22Z01906.
Datum bekendmaking 31 augustus 2022
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
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Officiële publicaties

van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor
is griffierecht verschuldigd.

BEKENDMAKINGEN
WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor het:
- Vervangen van de chemicalienopslag aan de Pol 35, 7581
CZ Losser.
- Verplaatsen van de straalcabines aan de Zoeker Esch 12,
7582 CN 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 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.

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.
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

